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KATA PENGANTAR
Dalam era globalisasi dan pasar bebas manusia dihadapkan
pada perubahan-perubahan yang tidak menentu. Perubahanperubahan tersebut membuat kehidupan tanpa harapan, apabila
tidak diikuti dengan perecanaan dan metodologi yang benar dalam
membangun kehidupan, termasuk membangun sistem pendidikan ke depan. Merespon fenomena tersebut pengembangan
sistem pendidikan harus diletakkan pada filosofi yang benar,
termasuk penetapan empat pilar dalam pengembangan sistem
Pendidikan yakni: belajar mengetahui (learning to know), belajar
melakukan (learning to do) belajar hidup dalam kebersamaan
(learning to to live together), dan belajar menjadi diri sendiri
(learning to be). Pengembangan sistem pendidikan tersebut
seharusnya dikembangkan dalam pembangunan manusia
seutuhnya melalui pembangunan sistem pendidikan secara umum.
Dalam konteks makro pendidikan pembangunan pendidikan selalu
diarahkan dengan mempertimbangkan kajian penelitian yang
akurat. Oleh karena itu, dalam mendukung berbagai kebijakan
pendidikan secara makro perlu diberikan wawasan yang sistimatis,
logis, kontektual dan ke masa depan penelitian sebagai wahana
bagi mahasiswa, peneliti, dan pemerhati bidang kualitatif untuk
belajar dan berlatih berpikir kritis dan metodologis dalam
menyelesaikan berbagai masalah, khususnya masalah pendidikan.
Pada awalnya, materi yang disajikan dalam dalam bentuk
referensi analisis data kualitatif merupakan sekumpulan dari
materi kuliah, presentasi, seminar, dan lokakarya, dan bahkan ada
beberapa naskah/kertas yang terpisah-pisah. Di samping itu
naskah tulisan ini dibuat melalui proses yang panjang, dari
memahami konsep metodologi penelitian kualitatif secara teoritis,
melalui perkuliahan, seminar, simposium serta kajian sumbersumber yang relevan dan pengalaman penulis sebagai dosen
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metodologi penelitian, nara sumber workshop penelitian, dan
konsultan penelitian di berbagai instansi. Namun demikian dengan
semakin bertambahnya waktu, penulis merasakan perlunya
materi-materi yang berserakan tersebut direkonstruksi menjadi
tulisan yang lebih sistematis agar dapat dipelajari oleh mahasiswa,
peneliti dan pemerhati kualitatif atau kalayak yang berminat
mempelajari metodologi kualitatif, khususnya yang berkaitan
dengan masalah pendidikan. Penulis yakin dengan ditatanya
kembali urutan-urutan materi dan dikemas dalam bentuk yang
lebih kronologis mengacu pada permasalahan pendidikan,
mahasiswa, peneliti dan pemerhati akan lebih mudah dan
kontekstual dalam mempelajari konsep metodologi penelitian
kualitatif.
Selanjutnya, dalam rangka mempermudah pemahaman
tersebut, penulis merasakan perlunya suatu panduan yang berupa
referensi bagi semua orang yang tertarik dalam bidang metodologi
kualitatif. Pembahasan metodologi penelitian ini difokuskan pada
pada bidang pendidikan, dengan penyajian secara runtut yang
mencakup pokok bahasan dan contoh kasus nyata dalam dunia
pendidikan. Buku (referensi) ini semoga bermanfaat bagi semua
orang yang ingin mendalami secara bertahap tentang prinsipprinsip penelitian kualitatif. Oleh karena itu dengan memanjatkan
syukur kepada-NYA yang tiada terbatas seiring pula dengan
tuntasnya penyusunan referensi ini, penulis berharap dapat
memberikan sumbangan bagi para mahasiswa, peneliti dan
pemerhati bidang metodologi kualitatif, khususnya dalam dunia
pendidikan untuk membantu mengurai permasalahanpermasalahan pendidikan dengan pendekatan kualitatif.
Penyusunan materi dalam buku ini didasarkan pada suatu
pola (pattern) yang mengkaitkan satu materi dengan materi
lainnya sehingga tampak alur yang cukup jelas bagi pembaca untuk
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dapat memahami metodologi penelitian kualitatif secara
keseluruhan, dikaitkan dengan masalah-masalah pendidikan.
Selain itu pula penulis menyajikan beberapa contoh yang berkaitan
dengan masalah pendidikan dan problem solving dalam setiap
materinya agar pemahaman pembaca semakin terarah dan sesuai
dengan hukum-hukum metodologis yang benar. Referensi ini
tersusun dalam uraian 7 (tujuh) Bab, mencakup; 1) Penelitian
Pendekatan Kualitatif; 2) Masalah dan Fokus dalam Penelitian
Kualitatif; 3) Populasi dan Sampel dalam Penelitian Kualitatif; 4)
Instrumen dan Pembangkitan Data dalam Proses Penelitian
Kualitatif; 5) Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif; 6) Prosedur
Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif; dan (7) Validitas
(transferabilitas), Reliabilitas (dependabilitas), dan Objektivitas
(konfirmabilitas) Data Penelitian Kualitatif. Referensi ini merupakan hasil analisis, refleksi, dan deskripsi terhadap berbagai rujukan
ilmiah yang berkaitan dengan metodologi penelitian, dan secara
khusus metodologi penelitian kualitatif.
Sebagai tulisan ilmiah, penulis tidak dapat menyusunnya
tanpa bantuan banyak pihak, dan bahkan penulis mengakui bahwa
tulisan ini merupakan hasil interaksi akademik, sosial, dan kultural
dengan banyak “panutan”. Beliau-beliaulah yang membentuk
karakter akademik, personal, dan sosial, terutama yang
membangkitkan penulis untuk menyelesaikan referensi ini. Untuk
itu perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang tak
terhingga kepada Prof. Dr. Conny R. Semiawan, Prof. Suyanto. MA,
Ph.D. Prof. Dr. Sugiono, Prof. Dr. Muchlas Samani, dan Prof.
Slamet, MA, MEd, MA, MLHR, Ph.D. Tiada gading yang tak retak,
suatu ungkapan yang menyadarkan penulis bahwa isi materi dalam
referensi ini belum sepenuhnya sempurna, bahkan mungkin masih
jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga kritikan dan saran berupa
masukan-masukan yang sifatnya membangun sangat penulis
harapkan.
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Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima
kasih pada keluarga, khususnya Dr. Dwi Handayani, SH., M.Hum.,
Aldhila Gusta Handiarya Yoga, S.Si., M.Sc. dan Berliana Rizky
Kusuma Wardhani, yang telah menunjukkan kebesaran hatinya
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A. Pengantar
Umumnya, setiap mahasiswa di perguruan tinggi, sudah
diajarkan berbagai metode teknik-teknik penelitian. Mereka tidak
akan pernah bisa melaksakan penelitian tanpa menggunakan
paradigma tertentu, terlepas apakah itu berparadigma penelitian
kualitatif ataupun kuantitatif. Hal ini, menuntut mereka untuk
setidaknya mengerti beberapa teori dasar yang akan dipergunakan
dalam pelaksanaan penelitiannya. Sehingga, mereka akan dituntut
untuk belajar menulis sebuah proposal dengan bagus, yang dimulai
dari latar belakang yang menyajikan tentang latar dari apa yang
akan fokus dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat,
serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, dan
metode penelitian.
Setidaknya pada beberapa bagian penulisan dalam proposal
penelitian mereka itu, masih ditemukan pula kesalahan-kesalahan.
Qudsy (yang dikutip Densin and Lincoln, 2009: ) mengungkapkan
bahwa dalam bagian penulisan proposal penelitian yang ditulis
oleh mahasiswa, kesalahan-kesalahan umum biasa banyak terjadi
pada beberapa bagian yakni; (1) latar belakang; dimana penulis
menuliskan isi latar belakang dengan pembahasan yang terlalu
melebar (meluas) sehingga poin yang hendak diajukan sebagai
dasar penelitian kurang dapat dicerna dan atau tidak dipahami
oleh pembaca atau pereview proposal; (2) fokus penelitian; (3)
landasan teori; dan (4) metode penelitian.
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Terkait dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam
bagian penulisan metode penelitian kualitatif, dengan mengutip
pandangan Qudsy, Densin and Lincoln (2009: ) menyarankan
beberapa hal yang penting untuk diperhatikan peneliti, yakni:
Pertama, metode penelitian. Setidaknya dalam bagian
metode penelitian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu
pada bagian pendekatan dan jenis penelitian, seorang peneliti
dalam menuliskan proposal harus menegaskan lebih awal bahwa
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan
disertakan pula alasan-alasan singkat mengapa pendekatan itu
digunakan. Selain itu, dikemukakan orientasi teoritis, yaitu
landasan berfikir untuk memahami makna dari suatu gejala, misalnya fenomenologis, interaksionisme simbolik, etnometodo-logis,
atau interpretatif. Peneliti juga perlu mengemukakan jenis
penelitian yang akan digunakan apakah etnografis, studi kasus,
grounded theory, partisipatoris, fenomenologi, penelitian tindakan
atau jenis penelitian kualitatif lainnya.
Kedua, uraian lokasi penelitian (bagi penelitian lapangan) diisi
dengan identifikasi karakteristik lokasi dan alasan memilih lokasi
serta bagaimana peneliti memasuki lokasi tersebut. Pemilihan
lokasi haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari
segi keunikan, kemenarikan, dan kesesuaian dengan topik yang
dipilih. Dengan pemilihan lokasi itu, diharapkan peneliti dapat
menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Tidaklah tepat jika
alasan-alasan dilakukannya penelitian dikarenakan faktor dekat
dengan rumah peneliti, peneliti pernah bekerja di situ, atau
peneliti telah mengenal orang-orang kunci (key informan) Hal
seperti ini, bukanlah bagian dari alasan akademis atau alasan
ilmiah melakukan penelitian. Namun, memang harus diakui,
bahwa alasan-alasan seperti itu, banyak dipakai oleh para peneliti
dalam melakukan penelitian, meskipun secara eksplisit tidak
disebutkan dalam proposal. Dengan perkataan lain, bahwa
meskipun alasan-alasan seperti itu yang mungkin mendorong
peneliti melakukan penelitian, tetapi jangan disebutkan dalam
proposal penelitiannya.
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Ketiga, sumber data. Pelaporan sumber data, jenis data, dan
teknik penjaringan (pembangkitan) data perlu diberikan dengan
keterangan yang memadai. Uraian pada bagian tersebut, meliputi
data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa
yang dijadikan subjek dan informan (partisipan) dalam penelitian,
bagaimana ciri-ciri subjek dan informan penelitian itu, dan dengan
cara yang bagaimana data dijaring, sehingga kredibilitasnya dapat
dijamin.
Keempat, dalam bagian teknik pengumpulan data, hendaknya
diuraikan teknik-teknik tepat yang digunakan dalam pengumpulan
data-data, misalnya observasi partisipan atau nonpartisipan
wawancara mendalam, dokumentasi, ataupun teknik lainnya.
Kelima. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan
dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara,
catatan lapangan dan bahan-bahan lain, agar peneliti dapat
menyajikan temuannya. Analisis data ini melibatkan pengerjaan,
pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian
pola, kategori-kategori, pengungkapan tema atau hal penting, dan
penentuan apa yang dilaporkan.
Sehubungan dengan hal kesalahan-kesalahan umum yang
biasa terjadi sebagaimana yang diuraikan di atas, maka tidaklah
berlebihan jika dikatakan bahwa buku yang berjudul Analisis Data
Penelitian Kualitatif ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi
dalam penulisan proposal penelitian kualitatif, khususnya yang
terkait metode (teknik dan prosedur) analisis data kualitatif.
Namun, sebelum melangkah pada bagian Bab selanjutnya, pada
bagian Bab awal ini, penulis menguraikan sekelumit tentang
paradigma dan konsep pengertian penelitian kualitatif, seperti
berikut ini.

B. Paradigma penelitian kualitatif
Ranah keilmuan tentunya tidak terlepas dari kegiatankegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan untuk mengkaji berbagai
fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan sesungguhnya
(realitas), tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Selama ini
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dikenal dua kutub (bipolar) pandangan tentang pendekatan
penelitian, yang secara garis besar, pada dasarnya terbagi menjadi
dua yakni penelitian kuantitatif ilmiah yang merupakan metode
pendekatan penelitian yang berparadigma positivistik yang
bersifat terhitung serta terbukti berdasar angka-angka statistik,
dan penelitian kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian
yang berparadigma post-positivistik.
Guba & Lincoln (1994: 39) mengemukakan pula bahwa ada
dua tipe atau label penelitian yakni penelitian positivistik dan
penelitian post-positifistik. Paradigma penelitian positivistik
berkaitan dengan kuantitatif, yang selama ini telah banyak
dilakukan peneliti dan bahkan hampir sebagian besar penelitian
hingga saat ini berorientasi pada paradigma positivistik ini.
Sebaliknya, paradigma penelitian post-positivistik berkaitan dengan kualitatif. Dalam hal analisis data untuk pengambilan keputusan, kedua pandangan ini (kuantitatif-kualitatif), seolah berlawanan. Pendekatan yang pertama, kuantitatif mendasarkan diri pada
data angka (numerikal) dalam upaya mengambil keputusan,
Sementara pendekatan yang kedua yakni kualitatif, mendasarkan
diri pada analisis olah kata (verbalis) dalam membuat keputusan.
Pada awalnya kata Guba dan Lincoln (1994), metode kuantitatif
dan kualitatif agak berlawanan, tetapi lambat laun keduanya saling
melengkapi (komplementer). Selanjutnya, Pring (2004) mengemukakan bahwa perbedaan di dalam paradigma sangat penting di
antara keduanya.
Terkait dengan uraian sebelumnya, mengutip pandangan
Lincoln dan Guba (1994) Afrizal (2016: 34) mengemukakan bahwa
penggunaan metode penelitian kualitatif merupakan manifestasi
dari anutan paradigma Postpositivis atau naturalistik. Lebih jauh
Afrizal (2006: 102) dalam bukunya mengemukakan bahwa
pendekatan penelitian kualitatif dipergunakan apabila peneliti
akan memahami realitas sosial dari sudut pandang pelaku/subjek
(partisipan) dan untuk memahami makna dalam suatu konteks
(kasus) serta apabila akan mendeskripsikan proses pembentukan
atau perkembangan realitas sosial yang terjadi.
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Jadi, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berbasis
pada perhitungan angka dan statistika (numerikal), pendekatan
penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif naturalistik guna
memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian
kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk
memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna
yang terdapat dalam fenomena tersebut. Perbedaan yang paling
mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah alur
teori dan data, dimana penelitian kuantitatif bermula dari teori
yang dibuktikan dengan data-data lapangan; sedangkan penelitian
kualitatif berangkat dari data-data lapangan dan menggunakan
teori yang sudah ada sebagai pendukung, lalu hasilnya akan
memunculkan teori dari data tersebut (Afrizal, 2016: 33).
Dalam buku Handbook of Qualitative research, Densin and
Lincoln, (2009: 1) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif
memiliki sejarah yang panjang dan khas dalam disiplin humaniora.
Di bidang sosiologi, karya “mazhab Chicago” pada 1920an dan
1930-an meneguhkan pentingnya penelitian kualitatif itu untuk
mengkaji kehidupan kelompok manusia. Di bidang antropologi pun
demikian pula, pada kurun waktu yang sama, kajian-kajian perintis
dari Boas, Mead, Benedict, Bateson, Evans-Pritchard, Malinowski,
dan Radcliffe-Brown, memetakan garis-garis besar metode tugas
lapangan (fieldwork method), yang dengannya peneliti memasuki
konteks asing untuk mengkaji adat dan kebiasaan masyarakat dan
kebudayaan yang lain. Tidak lama berselang penelitian kualitatif
pun banyak digunakan dalam disiplin-disiplin ilmu sosial lainnya,
meliputi pendidikan, kerja sosial, dan ilmu komunikasi.
Penelitian kualitatif yang berparadigma post-positifistik itu,
menurut Setyosari (2016: 53) senantiasa memandang individu dan
dunianya saling berinteraksi, sehingga satu sama lain tidak saling
meniadakan, atau dengan perkataan yang lain bahwa individu
tergantung pada lingkungan sosialnya. Lebih lanjut dikatakan
Setyosari, bahwa penelitian kualitatif itu, selalu melihat realitas
sosial itu sebagai sesuatu yang khas dan unik, dan peneliti kualitatif
hanya dapat memahami perilaku manusia dengan memfokuskan
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perhatiannya pada makna tentang persistiwa atau objek fenomena
yang diamati.
Terkait dengan uraian di atas, Ary, Jacobs & Sorensen (2010:
46) mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan penelitiannya,
seorang peneliti kualitatif tidak hanya menyaksikan atau melihat
apa yang dilakukan atau diperbuat oleh subjek, tetapi juga apa
yang dipikirkan dan dirasakan subjek. Peneliti kualitatif harus
berusaha memahami realitas yang ada. Dengan memahami secara
menyeluruh dan komprehensif, peneliti menyampaikan hasil
temuannya atau laporan yang lebih kaya dan menyeluruh tentang
hakikat realitas sosial yang dialami oleh subjek atau partisipan
dalam penelitian. Para peneliti kualitatif, pada awalnya tidak
mengetahui bagaimana peristiwa atau kejadian alami yang terjadi
sebelumnya terkait dengan sesuatu yang ingin diungkap atau objek
fenomena yang akan diteliti. Peneliti kualitatif tidak memulai satu
kajiannya (meskipun itu bisa) dengan mengungkapkan hipotesis.
Penelitian kualitatif yang menganut pandangan atau
berparadigma post-positivistik, menurut Setyosari, Punaji, (2016:
54) adalah didasari dengan asumsi dasar bahwa hal yang utama
atau mendasar tentang realitas suatu fenomena sosial dikonstruksi
sebagai interpretasi oleh individu, interpretasi ini cenderung
bersifat tidak tetap dan situasional. Karena penelitian berparadigma post-positivistik erat kaitannya dengan penelitian kualitatif,
maka peneliti yang mengikuti aliran atau pandangan postpositivistik ini mengembangkan pengetahuan dengan mengumpulkan data, utamanya data bentuk verbal melalui kajian mendalam
tentang kasus atau realitas fenomena sosial, dan kemudian
mengolahnya secara analisis pendekatan kualitatif. Dalam analisis
pendekatan kualitatif, seorang peneliti harus melakukan pengamatan atau observasi sendiri, mencari data dengan mengamati secara
langsung contoh, fakta, gejala-gejala atau objek fenomenanya.
Selanjutnya, peneliti kualitatif menginterpretasikan, lalu menafsirkan, kemudian memaknai data yang menjadi fokus penelitiannya
itu.
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Penelitian kualitatif yang menganut pandangan atau
berparadigma post-positivistik itu, dikemukakan pula oleh Denzin
& Lincoln (2009: 1) bahwa Penelitian kualitatif merupakan bidang
penyelidikan yang berdiri sendiri. Penelitian ini menyinggung
aneka disiplin ilmu, bidang dan tema. Serumpun terma, konsep,
dan asumsi yang rumit dan saling berkaitan menyelimuti terma
penelitian kualitatif ini. Rumpun tersebut meliputi tradisi yang erat
berkaitan dengan post-positivistik, post-strukturalisme, dan
berbagai sudut pandang, atau metode, penelitian kualitatif yang
bertautan dengan kajian-kajian kultural dan berciri interpretatif.
Lebih lanjut Denzin & Lincoln mengatakan bahwa terdapat literatur
yang terpisah namun terinci mengenai uraian berbagai metode
dan pendekatan kualitatif dalam analisis datanya, seperti data
wawancara, pengamatan partisipatif, dan berbagai metode visual.
Sehubungan dengan paradigma dalam penelitian kualitatif
sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, Creswell, J.W., (2007:
31) juga mengatakan bahwa paradigma-paradigma dalam penelitian kualitatif, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi: postpositifistik, konstruktivistik atau konstruktivistik sosial, partisipatori (advokasi), dan pragmatisme. Post-positifistik, berarti peneliti
dalam melakukan aktivitas penelitian kualitatif menggunakan
suatu sistim keyakinan (a belief system grounded).
Selanjutnya menurut Creswell (2018: 29-37) pada literatur
“Penelitian Kualitatif dan Desain Research”, bahwa penelitian
kualitatif berparadigma post-positifistik ini, memiliki unsur-unsur
reduksionistik, logik, tekanan pada pengumpulan data yang
empirik, orientasi sebab-akibat, dan bersifat diterministik yang
didasarkan pada teori-teori apriori atau teori deduktif. Dalam
praktiknya, rangkaian penelitian kualitatif yang berparadigma
post-positifistik ini, peneliti memandang penelitian atau
penyelidikan sebagai suatu rangkaian yang terdiri atas tahap-tahap
atau langkah-langkah yang terhubung secara logis, keyakinan pada
berbagai perspektif dari para partisipan (subjek) bukannya hanya
atas dasar satu realitas tunggal semata, dan mendukung metode
pengumpulan dan analisis data yang tepat dan teliti atau cermat.
Para peneliti kualitatif akan menggunakan berbagai tingkatan
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analisis data secara cermat, memungkinkan penggunaan validitas
data dan melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah
dengan menggabungkan struktur seperti yang terdapat pada
penelitian kualitatif (misalnya, permasalahan, pertanyaan,
pengumpulan data, hasil, analisis data dan validitas data,
kesimpulan.
Sehubungan dengan paradigma konstruktivistik atau
konstruktivistik sosial dalam penelitian kualitatif, menurut
Creswell (2018: 29-37) pada literatur “Penelitian Kualitatif dan
Desain Research”, bahwa paradigma konstruktivistik atau
konstruktivistik sosial ini, sering dikaitkan dengan interpretatif
makna. Dalam pandangan interpretatif, individu berusaha memahami dunianya, baik itu terkait lingkungan kehidupan sosial dan
maupun lingkungan kerjanya. Individu-individu itu, mengembangkan makna secara subjektif-personal atau menurut dirinya
sendiri tentang pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Dalam
hal ini, makna mengarah pada objek-objek atau hal-hal tertentu.
Makna-makna tersebut bervariasi, khas, dan beragam, yang
mengarahkan peneliti kualitatif berusaha mencari kompleksitas
sudut pandangnya, bukan mempersempit makna ke dalam suatu
kategori atau gagasan atau ide dalam pandangan peneliti. Tujuan
penelitian yaitu ingin mendasarkan atau mengandalkan pada
kemungkinan-kemungkinan pandangan, pemikiran, sikap, partisipan atau informan (subjek) sebanyak mungkin.
Dikatakan sebagai konstruktivistik sosial karena makna-makna
subjektif yang bervariasi, beragam dan khas tersebut, seringkali
dilakukan dengan cara negosiasi secara sosial dan historikal.
Artinya, peneliti kualitatif mencari kesepakatan-kesepakatan
makna dengan para subjek penelitian yang dikaitkan dengan
lingkungan sosial dan hal-hal sebelumnya. Dengan kata lain,
makna-makna itu tidak secara sederhana berasal dari individu
informan-subjek, tetapi juga dibentuk melalui interaksinya dengan
pihak lain melalui norma-norma sosial dan historikal yang dialami
oleh para individu. Pada paradigma ini, peneliti mengawali
penelitiannya selain dengan teori (seperti dilakukan pada postpositivistik), peneliti juga menghasilkan atau mengembangkan
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suatu teori atau pola-pola makna. Dan berkenan dengan praktik
pelaksanaan penelitian, permasalahan diungkapkan secara luas
dan umum sehingga partisipan atau informan dapat mengkonstruk
makna dalam situasi, makna yang terbentuk dalam diskusi atau
interaksi dengan orang lain. Dengan kata lain, sebuah makna
secara khusus dihasilkan melalui diskusi atau interaksi dengan
pihak atau orang lain.
Lebih lanjut dikemuakan Creswell (2018: 33), bahwa dalam
praktiknya, pertanyaan wawancara yang diajukan peneliti kualitatif berparadigma konstruktivis ini sering kali luas dan umum,
sehingga para partisipan (subjek) dapat mengkonstruksi makna
yang lebih luas pula dari interaksi-interaksi sosial yang dialaminya.
Semakin terbuka pertanyaannya (melalui wawancara mendalam
tak berstruktur) akan semakin baik, di mana peneliti mendengarkan secara seksama apa yang dikatakan atau dilakukan oleh
masyarakat dalam lingkungan kehidupan mereka. Maka dari itu,
para peneliti konstruktivis sering kali berfokus pada “proses”
interaksi di antara individu.
Menurut Creswell (2018: 34), bahwa para peneliti kualitatif
konstruktivis juga berfokus pada konteks yang spesifik di mana
masyarakat hidup dan bekerja dalam rangka untuk memahami
latar belakang historis, adat dan kebudayaan para partisipan. Para
peneliti kualitatif konstruktivis mengakui bahwa latar belakang
mereka (partisipan) juga ikut memegaruhi penafsiran mereka, dan
mereka “memosisikan diri mereka’” dalam riset tersebut untuk
mengakui bagaimana penafsiran mereka mengalir dari pengalaman personal, cultural, dan historis mereka sendiri. Maka dari itu,
para peneliti kualitatif konstruktivis membuat interpretasi atau
penafsiran yang dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang
mereka (partisipan/subjek penelitian). Dengan demikian, tujuannya adalah untuk memaknai (atau menafsirkan) makna-makna
yang disampaikan oleh orang lain tentang dunia. Hal inilah
sehingga penelitian kualitatif sering disebut riset “interpretatif”.
Jenis penelitian kualitatif pandangan konstruktivis seperti itu, kata
Creswell dapat dilihat dalam studi fenomenologis, yang individunya mendeskripsikan pengalaman mereka, dan dalam perspektif
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grounded theory yang mendasarkan teoritisnya pada berbagai
pandangan atau perspektif dari berbagai individu.
Terkait paradigma partisipatori (advokasi) dalam penelitian
kualitatif, dengan mengutip penjelasan dari beberapa ahli,
Creswell (2007: 55) mengemukakan bahwa para peneliti kualitatif
yang mengikuti aliran paradigma partisipatori (advokasi) ini,
menggunakan sudut pandang alternatif dengan sebuah kerangka
transformatif. Mertens (2009: 184) mengatakan bahwa kerangka
berpikir transformatif itu, memandang pengetahuan bersifat tidak
netral dalam merefleksikan hubungan kekuasaan dan sosial dalam
masyarakat. Mengikuti para post-positivistik, aliran transformatif,
menentukan aturan-aturan yang bersifat struktural dan teori-teori
yang tidak memperlakukan individu-individu atau kelompokkelompok secara marginal. Tujuan dari pembangunan pengetahuan yang dilakukan adalah untuk membantu masyarakat mengembangkan atau memperbaiki kehidupan mereka.
Setyosari (2016: 55) mengemukakan lebih lanjut tentang
prinsip utama dari pandangan paradigma partisipatori (advokasi)
bahwa penelitian perlu melibatkan alternatif tindakan dengan
sebuah kerangka transformatif untuk melakukan perbaikan yang
mungkin dapat mengubah situasi kehidupan partisipan atau
subjek, lembaga atau institusi, di mana mereka hidup atau tinggal
dan kerja, dan bahkan kehidupan subjek (partisipan) itu sendiri.
Paradigma penelitian inilah yang sering dikaitkan dengan upaya
penelitian tindakan, atau penelitian partisipatori.
Hal-hal penting terkait dengan praktik penelitian partisipatori
dalam kerangka transformatif ini menurut pandangan Kemmis dan
Wilkinson (1998) yang di kutip Creswell (2018: 34-35) yakni sebagai
berikut:
1. Aksi partisipatoris bersifat rekursif atau dialektis dan
berfokus untuk menghasilkan perubahan dalam praktik.
Maka dari itu pula, dalam studi riset partisipatoris ini, para
peneliti mengajukan sebuah agenda aksi untuk suatu
perubahan yang dapat mengubah kehidupan para
partisipan, atau bahkan kehidupan para peneliti itu sendiri;
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2. Dalam praktik, kerangka transformatif berfokus untuk
membantu individu-individu membebaskan diri mereka
dari berbagai penghalang yang terdapat dalam media,
bahasa, prosedur kerja, dan dalam hubungannya dengan
kekuasaan dalam lingkungan pendidikan. Studi partisipatoris sering kali dimulai dengan isu penting tentang
permasalahan dalam masyarakat, misalnya kebutuhan
akan pemberdayaan.
3. Kerangka transformatif bersifat emansipatoris karena
dapat membantu melepaskan kelompok masyarakat dari
belenggu struktur yang tidak adil dan mungkin tidak
rasional, yang menghambat pengembangan-diri dan
determinasi-diri. Tujuan dari pendekatan kualitatif seperti
ini, adalah untuk menciptakan debat dan diskusi politis
agar dapat dihasilkan suatu perubahan.
4. Kerangka transformatif bersifat praktis dan kolaboratif
karena kerangka transformatif itu adalah penelitian yang
disempurnakan “dengan” yang lain dan bukan “pada” atau
“untuk” yang lain. Dalam semangat paradigma kualitatif ini,
para peneliti kajian partisipatoris melibatkan para
partisipan/subjek sebagai kolaborator aktif dalam
penelitian-penelitian mereka. Peneliti juga akan meminta
para partisipan untuk membantunya dalam menyusun
pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan
membentuk laporan akhir dari riset tersebut.
Creswell, (2018: 35) lebih lanjut mengatakan bahwa riset
dengan pendekatan kualitatif partisipatoris itu, juga memuat
agenda aksi untuk reformasi, berupa rencana yang spesifik untuk
menangani ketidakadilan yang dialami oleh kelompok marginal
tersebut. Praktik dari penelitian kualitatif ini, biasanya terlihat
dalam pendekatan etnografis yang berbasis pada agenda sosial
sebagaimana yang terdapat dalam Denzim dan Lincoln (2011), juga
dalam bentuk riset naratif yang berorientasi perubahan (Daiute &
Lightfoot, 2004).
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Terkait paradigma pragmatisme dalam penelitian kualitatif,
Patton, M.Q., (2002: 19), mengatakan bahwa penelitian kualitatif
yang mengikuti pandangan pragmatism ini memiliki banyak format
atau bentuk. Penelitian yang mengikuti pandangan ini memfokuskan pada hasil penelitian, yaitu tindakan, situasi, dan konsekuensi
atau akibat dari penelitian, bukannya pada kondisi yang
mendahului (seperti pada post-positivistik). Ada suatu perhatian
khusus pada aplikasi praktiknya, yaitu tentang apa yang harus
dilakukan dan bagaimana pemecahan terhadap masalah-masalah.
Dengan demikian, selain berfokus pada metode, maka unsur
penting yang diperhatikan pula dalam penelitian kualitatif yang
berparadigma pragmatisme ini yaitu permasalahan yang akan
dikaji dan pertanyaan yang berkenan dengan permasalahanpermasalahan yang diajukan dalam penelitian tersebut (Rossman
dan Wilson, 1985: dalam Setyosari, 2016: 56).
Penelitian kualitatif dipandang pula sebagai salah satu
penelitian yang berparadigma interpretif dan kritis. Paradigma
interpretif penelitian kualitatif ini merupakan paradigma yang lahir
sebagai reaksi kritis terhadap keberadaan hegemoni paradigma
penelitian positivistik yang menjadi paradigma metode penelitian
kuantitatif. Hadirnya paradigma interpretif sebagai asumsi dalam
penelitian kualitatif, didasari oleh adanya konsekuensi dari
ketidakpuasan terhadap paradigma positivistik, yang dalam
perkembangan selanjutnya, memunculkan kebutuhan untuk
mengembangkan suatu pendekatan metodologi baru yang dapat
melengkapi keterbatasan pendekatan positivistik terhadap objekobjek fenomena sosial budaya yang sukar atau tidak dapat terukur
secara kuantitatif (Johnson & Christensen, 2004: 79).
Pengembangan metodologi baru yang dimaksud yakni
metode interpretif-kualitatif itu, didasarkan pada beberapa prinsip
dasar yang menjadi semacam acuan pengarah bagi usaha-usaha
pembaruan metodologis penelitian ilmiah. Sebagai konsekuensi
dari prinsip pendekatan yang menekankan pada sifat individu dan
pengakuan terhadap signifikansi bahasa sebagai pembentuk
makna realitas psikologis sosial-manusia, maka tidak heran apabila
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ogi yang baru itu, yakni metodologi yang berparadigma interpretif,
lebih bersifat kualitatif ketimbang kuantitatif. Secara metodologis
usaha untuk menggali dan membangkitkan makna yang
terkandung dalam perilaku subjektif manusia individual, lebih
tepat memang apabila menggunakan pendekatan penelitian
ideografis yang bersifat interpretif kualitatif dalam usaha
membangkit- kan data dan menangkap kekayaan dan kompleksitas
gejala perilaku sosial melalui populasi-populasi yang berlingkup
terbatas. Berdasarkan pada dua prinsip itu, maka merupakan suatu
hal yang logis, jika penelitian kualitatif yang dilakukan untuk
mencoba mendeskripsi- kan maka-makna gejala perilaku unik
tertentu yang terdapat pada diri manusia melalui penggunaan
pendekatan metodologis yang bersifat interpretatif kualitatif
(Uzzell, 1995; dalam Hanurawan (2016: 59).
Beberapa karakteristik dari paradigma penelitian interpretif
kualitif ini, menurut Hanurawan (2016: 60) yakni sebagi berikut:
1. Pandangan metafisika yang bersifat relativitas, maka para
peneliti interpretif atau kualitatif memiliki pandangan
ontologi bahwa realitas adalah suatu yang terbangun melalui
proses sosial yang bersifat intersubjektif pula;
2. Paradigma interpretif memiliki pandangan epistemologis yang
bersifat intersubjektif atau bersifat transaksional. Proses
transaksi pengetahuan yang bersifat intersubjektif ini,
berlangsung dalam konteks alamiah sosial dan bahasa yang
bersifat ilmiah;
3. Paradigma interpretif memiliki pandangan aksiologi bahwa
penelitian kualitatif adalah peneltian yang sangat lekat nilai,
baik nilai etika maupun nilai estetika. Keberadaan etika dalam
penelitian kualitatif, mulai dalam pemilihan judul sampai
diseminasi atau sosialisasi hasil penelitian. Penelitian
kualittatif dipandang sangat lekat nilai, baik nilai etika maupun
nilai estetika, karena melibatkan secara langsung manusia dan
nilai-nilai yang diyakini oleh manusia. Fokus penelitian
kualitatif yang bersifat naratif, menghasilkan deskripsi yang
mendalam, hidup dan kaya layaknya karya-karya sastra.
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Paradigma interpretif dalam penelitian kualitatif terkait pula
dengan perumusan teori, sehingga cukup memiliki perbedaan khas
dengan paradigma penelitian positivistik penelitian kuantitatif.
Umumnya paradigma penelitian kuantitatif terkait dengan
perumusan atau pengembangan teori yang bersifat deduktif,
sedangkan paradigma penelitian interpretatif lebih bersifat
induktif. Bersifat deduktif berarti teori ada untuk dilakukan uji
empiris, sedangkan induktif berarti berdasarkan hasil temuan
empiris dilapangan kemudian dirumuskan teori yang relevan
(Hanurawan, 2016: 62).
Perumusan teori yang bersifat induktif itu, dapat dilihat pada
salah satu model dalam penelitian kualitatif, yaitu model
penelitian lapangan (grounded research). Penelitian lapangan
(grounded research) adalah model metode penelitian yang
bertujuan untuk mengembangkan satu teori yang dikumpulkan
melalui pengumpulan data dan analisis data secara sistimatik. Hasil
penelitian di lapangan adalah teori lapangan. Karena itu, penelitian
lapangan (grounded research) biasanya dilaksanakan untuk topiktopik penelitian yang belum pernah dilakukan dan belum ada teori
terkait dengan topik tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa
penelitian kualitatif memungkinkan untuk menghasilkan teori.
Pengembangan teori tersebut, sekurangnya adalah teori mini
(mini-theory) tentang suatu kasus-kasus terbatas atau yang
bersifat spesifik, berdasarkan hasil penelitian kasus-kasus yang
spesifik itu, tidak menutup kemungkinan dikembangkan teori
menengah atau bahkan teori besar (grounded theory). Connole
(1993: yang dikutip Hanurawan, 2016: 64) mengemukakan pula
bahwa berdasarkan dari beberapa hasil penelitian kualitatif,
seperti studi kasus, fenomenologi, dengan subjek dan objek yang
sama yang memiliki hasil serupa, maka kemudian dapat
dikembangkan teori yang relevan.
Menyimak dari beberapa uraian di atas tentang paradigma,
dapatlah dipahami bahwa paradigma itu menyangkut cara pandang, kepercayaan atas asumsi-asumsi tertentu. Dalam konteks
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penelitian, maka paradigma kualitatif sebagaimana yang telah
diuraikani sebelumnya, adalah cara pandang atau kepercayaan
atas asumsi-asumsi kerja penelitian kualitatif. Dalam ungkapan lain
bahwa paradigma kualitatif itu adalah kumpulan flrksibel dari
sejumlah asumsi, konsep, atau proposisi yang mengarahkan pada
pendekatan cara berpikir yang dipegang bersama dalam melakukan penelitian kualitatif. Paradigma kualitatif juga dapat dipahami
sebagai cara mendasar untuk memersepsi, berpikir, menilai, dan
melakukan hal yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus
tentang visi realitas dalam pelaksanaan penelitian kualitatif yang
bersifat naturalistik, interpretatif-subjektif, dan holistik.
Ibrahim (2015: 10) mengemukakan pula bahwa paradigma
penelitian kualitatif adalah cara pandang, kepercayaan, perspektif,
asumsi, konsep, proposisi, atau persepesi, mengenai cara kerja
penelitian kualitatif yang bersifat naturalistik, dengan pendekatan
subjektif, serta penilaian interpretatif dan kontekstual. Lebih lanjut
Ibrahim menguraikan tentang beberapa nilai paradigmatik
penelitian kualitatif dilihat dari sisi asumsi, maksud, pendekatan,
peranan penelitinya, dan desainnya.
a. Dari sisi asumsi, paradigma penelitian kualitatif itu
memandang bahwa kenyataan dibangun secara sosial,
karenanya bersifat kompleks, saling terkait, tidak bisa diukur
secara matematis. Sebaliknya memerlukan pendekatan dari
dalam (emik) dalam proses analisisnya.
b. Dari sisi maksud, paradigma penelitian kualitatif itu
berpandangan bahwa untuk dapat memahami realitas sosial
yang dinamis, mestinya dilakukan secara kontekstual,
interpretatif, dan bersifat subjektif.
c. Dari sisi pendekatan, maka paradigma penelitian kualitatif
harus dimulai dari lapangan dan berakhir dengan hipotesis
(pernyataan ilmiah) dan teori lapangan (grounded theory),
dengan peneliti sebagai instrument utamanya untuk
mencari pola, pluralis, dan kompleksitas melalui berbagai
alat pengumpul data kualitatif, serta diolah secara naratif
atau kalimat, bukan numeric atau pointer, atau angka-angka.
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d. Dari sisi desain; paradigma penelitian kualitatif meyakini
bahwa perencanaan penelitian sifatnya umum, garis besar
naturalistik saja, fleksibilitas, dan mungkin terus berubah
atau mengalami perkembangan dan penyempurnaan
bersamaan dalam proses penelitiannya. Deskriptif bermakna
memaparkan sedetail dan selengkap mungkin mengenai
realitas-realitas yang dikaji.
e. Dari sisi peranan peneliti, paradigma penelitian kualitatif
menempatkan penelitinya sebagai yang terlibat secara
pribadi dalam keseluruhan proses penelitian, dalam setting
yang alami dan dalam sebuah relasi yang bersifat empatik.
Pemahaman akan paradigma penelitian kualitatif sebagaimana yang penulis telah dituliskan di atas itu, bukan saja akan
membantu peneliti untuk memahami cara kerja metodologis
dalam melakukan penelitian kualitatif. Melainkan juga akan
memberikan berbagai pengetahuan terhadap hal perkembangan
paradigma penelitian kualitatif ini di tengah paradigma penelitian
lainnya. Sebagai sebuah kegiatan penelitian ilmiah yang memiliki
paradigma yang jelas dan berbeda dengan penelitian lainnya
(kuantitatif), tentu penting pula untuk dipahami beberapa
karakteristik penelitian kualitatif itu. Karakteristik penelitian
kualitatif menjadi ciri atau sifat khas yang memberi batasan dan
membedakannya dengan penelitian lainnya. Ciri atau sifat khas
penelitian kualitatif itu, selanjutnya uraikan dalam kajian berikut
ini.

C. Batasan penelitian kualitatif
Sehubungan dengan metode penelitian yang berparadigma
kualitatif yang merupakan sarana bagi pengembangan ilmu,
Hanurawan (2012: 31) menguraikan bahwa ilmu yang dimaksud itu
adalah susunan pengetahuan yang kebenarannya diperoleh
melalui metode ilmiah yang salah satunya metode penelitian
kualitatif dan telah dijustifikasi oleh komunitas ilmiah. Berdasarkan
definisi ilmu itu, kita dapat mengambil kesimpulan tentang
signifikansi atau arti penting dari metode penelitian ilmiah (yang
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salah satunya adalah metode penelitian kualitatif) dalam
penyusunan suatu pengetahuan yang di sebut sebagai ilmu, yang
salah satunya disiplin ilmu pendidikan.
Signifikansi atau arti penting dari metode penelitian ilmiah
(yang salah satunya adalah metode penelitian kualitatif) dalam
penyusunan suatu pengetahuan yang di sebut sebagai ilmu dapat
dilihat pula dari pendapat Hergenhahn (2000; yang dikutip
Hanurawan, 2016: 23) yang mengemukakan bahwa dua komponen
utama ilmu adalah komponen teori dan komponen metode
penelitian. Komponen teori bertugas untuk menggambarkan
penjelasan rasional lengkap yang berfungsi untuk mendeskripsikan
suatu fenomena atau realita dari objek penelitian dari ilmu
tertentu, sedangkan komponen metode penelitian menggambarkan tentang bagaimana cara suatu susunan bangunan pengetahuan keilmuan dibangun secara empiris. Empiris di sini berarti
sesuatu itu dilakukan secara langsung, teramati, dan terukur.
Berdasarkan pada signifikansi atau arti penting dari metode
penelitian ilmiah tersebut, pada bagian berikut dideskripsikan
secara kritis salah satu metode penelitian ilmiah yang terdapat
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang salah satunya
adalah metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, metode
penelitian kualitatif, menempati kedudukan penting sebagai jalan
untuk mengembangkan teori sebagai puncak dari usaha keilmunan
dalam bidang keilmuwan tertentu.
Secara umum, menurut Hanurawan, (2016: 24) bahwa
metode penelitian adalah prosedur sistematik yang disepakati oleh
suatu komunitas ilmiah untuk mengungkap suatu gejala atau
fenomena yang menjadi objek penelitian suatu disiplin bidang ilmu
secara spesifik. Tujuan dari metode penelitian adalah mengungkap
kebenaran atau kesimpulan tentang suatu objek yang kemudian
dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk teori yang
merupakan kesimpulan komfrehensif tentang suatu gejala atau
fenomena sosial. Secara umum, fungsi teori itu adalah untuk
mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan memecahkan
masalah.
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Beberapa ahli memberi batasan pengertian dari metode
penelitian kualitatif itu, beberapa diantaranya sebagaimana yang
dikutip Hanurawan (2016:25) yakni:
1. Cohen dan Manion (1989) mengatakan bahwa metode
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
bertujuan mendeskripsikan realitas sosial yang menekankan
pada pentingnya pengalaman subjektif individu dalam
menciptakan dunia sosial. Penelitian kualitatif lebih
menekankan pada pemahaman kasus-kasus ekstrem yang
bersifat unik dan individual pada diri individu ketimbang
yang bersifat umum dan universal.
2. Connole (1993) mengemukakan bahwa metode penelitian
kualitatif atau metode penelitian interpretative adalah
metode penelitian yang meletakkan penelitian pada
prioritas untuk mengungkap makna dan menginterpretasikan makna yang terdapat dalam suatu objek berdasarkan
sudut pandang subjek penelitian atau partisipan penelitian
berbasis pada aktivitas sosial.
3. Berg (2001) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif
adalah metode penelitian yang berupaya secara cermat
menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui
pengamatan terhadap latar belakang sosial budaya dan
individu yang tinggal di dalam latar belakang tersebut.
4. Bursztyn (2006) mengungkapkan bahwa metode penelitian
kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan
mengembangkan sebuah pemahaman tentang pengalaman
manusia, interaksi, dan pola-pola perilaku. Metode
penelitian kualitatif ini, adalah metode penelitian yang
berupaya mendeskripsikan dan menginterpretasikan alasanalasan yang menjadi latar belakang motivasi dan perilaku
manusia.
5. Johnson dan Christensen (2004) mengungkapkan bahwa
metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian
penelitian yang berbasis pada data-data kualitatif atau datadata non angka, seperti kata-kata dan gambar-gambar.
6. Goodwin (2010) mengatakan bahwa metode penelitian
kualitatif adalah suatu tipe metode penelitian yang memiliki
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karakteristik berupa analisis naratif terhadap informasiinformasi yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan
data.
Sebagaimana yang dikutip Setyosari, (2016: 58) Denzin dan
Lincoln (1994) mengemukakan batasan atau pengertian penelitian
kualitatif itu, adalah sebagai berikut, “…qualitative research is
multimethod in its focus, involving an interpretative, naturalistic
approach in its subject matter. This means that qualitative
researchers study things in their natural settings, attempting to
make sense of, or interpret, phenomena in terms of the meanings
people brings to them…” Dari batasan itu, Denzin dan Lincoln
memandang penelitian kualitatif sebagai penerapan berbagai
metode ilmiah dalam mengkaji suatu fokus, dengan melibatkan
pendekatan interpretatif dan naturalistik dalam bidang kajiannya.
Artinya bahwa, para peneliti kualitatif mesti mengkaji berbagai hal
dalam latar alamiah, untuk mencoba memahami atau
menginterpretasikan suatu masalah atau fenomena yang
berkenaan dengan makna yang dimilikinya atau makna dari
fenomena itu.
Istilah penelitian kualitatif, dalam situasi sehari-hari, juga
dimaknai sebagai penelitian interpretatif. Sebagaimana dikemukakan Gall & Borg (2003: 24) bahwa penelitian interpretatif
merupakan satu aktivitas penelitian kualitatif yang mencoba
mengkaji tentang makna-makna dari tindak sosial dari para pelaku
yang terlibat di dalamnya dan bersifat langsung dan lokal. Gall &
Borg (2003) selanjutnya menambahkan bahwa penelitian kualitatif
pada dasarnya disebut pula dengan penelitian kasus, karena
kajiannya pada kasus-kasus bukan pada populasi dan sampel,
karena itu pula, maka salah satu ciri utama penelitian kualitatif
terletak pada fokus penelitian, yaitu kajian yang secara intensif
tentang keadaan dari realita tertentu, yang berupa kasus atau
suatu fenomena.
Selanjutnya, Nelson (1992) mengemukakan bahwa penelitian
kualitatif merupakan bidang antar-disiplin, lintas-disiplin, dan
kadang-kadang pula kontra disiplin. Penelitian kualita-tif
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menyentuh humaniora, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu fisik.
Penelitian kualitatif bermakna banyak hal pada saat yang sama.
Penelitian kualitatif ini memiliki fokus perhatian kajian dengan
beragam paradigma. Para praktisinya peka dengan nilai pendekatan aneka-metode. Mereka teguh dengan sudut pandang
naturalistik sekaligus kukuh dengan pemahaman interpretif
tentang pengalaman manusia. Pada saat yang sama, bidang
penelitian kualitatif ini khas berciri politis (paradigma partisipatori/advokasi) dan dibentuk oleh beragam posisi etis dan politis
(dalam Denzin & Lincoln, 2018: 5)
Metode penelitian kualitatif menurut Colman, (2006; yang
dikutip Hanurawan, 2016: 27) adalah juga merupakan metode
penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian melalui
prosedur interpretatif makna dari data-data yang bersifat
nonnumerical (nonangka) terhadap suatu fokus objek yang dikaji,
seperti data verbal, melalui teknik analisis deskriptif kualitatif,
teknik analisis tematik, dan atau teknik analisis fenomenologi
untuk mengungkap objek fenomena tertentu. Metode penelitian
kualitatif lebih mendasarkan diri pada proses verstehen
(penghayatan dari dalam/emik) ketimbang erklaeren (penjelasan
dari luar).
Miles dan Huberman (dalam Basrowi, 2008: 10) menjelaskan
bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan
yang dilaksanakan melalui kontak yang intens dan lama dengan
“lapangan” atau suatu “situasi”. Situasi tersebut berupa hal yang
normal atau yang alami, refleksi dari kehidupan sehari-hari dari
suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu.
Dari sebuah penyelidikan itu, akan dihimpun data-data utama dan
sekaligus data-data tambahannya. Sumber data utama dalam
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan
data tertulis, foto, dokumen lain adalah data tambahan.
Menyimak dari beberapa batasan/pengertian dari penelitian
kualitatif yang diberikan oleh beberapa ahli sebagaimana yang
telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian
kualitatif merupakan suatu aktivitas penelitian yang kajiannya
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masuk pada situasi yang menempatkan seorang peneliti dalam
suatu dunia objek tertentu. Metode penelitian kualitatif ini terdiri
dari serangkaian praktik interpretif dan naturalis, yang dimaksudkan agar dunia subjektif partisipan (subjek) penelitian menjadi
terungkap. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif
itu, adalah interpretasi terhadap realitas lingkungan yang naturalis
sehingga fenomena makna subjektif partisipan (subjek) penelitian
tentang suatu objek yang dikaji menjadi dapat tersampaikan.
Penelitian kualitatif merupakan pula salah satu metode
penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang
dalam secara komprehensif tentang suatu kenyataan melalui
proses interpretif naturalistik. Melalui penelitian kualitatif peneliti
dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami
dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, salah satu karakter
khusus penelitian kualitatif berupaya mengungkapkan keunikan
individu, komunitas, masyarakat, dan atau organisasi tertentu
dalam kehidupannya sehari-hari.

D. Karakteristik penelitian kualitatif
Berkenan dengan prihal karakteristik penelitian kualitatif, Yin,
(2011: 26) mengemukakan bahwa minimal lima hal penting
berkenan karakteristik dari penelitian kualitatif itu, yakni (1)
mengkaji makna pengalaman seseorang, dalam situasi kehidupan
nyata atau riil; (2) merepresentasikan suatu pandangan dan
perspektif seseorang (partisipan/subjek) dalam kajian; (3)
mencakup kondisi kontekstual di mana seseorang (partisipan
/subjek) tinggal dan beraktivitas kerja rutin; (4) memberikan
pemahaman tentang sesuatu konsep fenomena yang ada atau
muncul yang membantu untuk menjelaskan perilaku sosial
manusia; dan (5) berusaha untuk menggunakan berbagai sumber
data bukannya mendasarkan analisis pada data tunggal.
Karakteristik penelitian kualitatif, dikemukakan pula oleh
Johnson & Christensen (2004: 18) bahwa karakteristik dari
penelitian kualitatif adalah berikut:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Penelitian kualitatif memiliki perspektif bahwa hakikat dari
realitas ilmu adalah bersifat subjektif, personal, dan
merupakan hasil dari proses konstruksi sosial.
Proses penelitian kualitatif bersifat induktif atau dari bawah
ke atas. Dalam konteks ini, peneliti melahirkan teori baru atau
mengembangkan teori berdasarkan pada data yang
terkumpul selama penelitian di lapangan. Ini berarti bahwa
penelitian kualitatif itu lebih bersifat eksploratif disebabkan
karena terbatasnya pengetahuan tentang suatu tema
penelitian yang dikaji.
Pandangan para paraktisi/ahli penelitian kualitatif, tentang
perilaku manusia adalah bersifat dinamis, mengalir, situasional, sosial, kontekstual, dan personal interpretif.
Sebagaimana tujuan penelitian kualitatif pada umumnya,
maka tujuan penelitian kualitatif adalah: deskriptif, eksplorasi,
dan discovery (penemuan). Ini berarti hasil penelitian
kualitatif (pendidikan) tidak bermaksud membuat semacam
penjelasan tentang hubungan sebab akibat seperti dalam
penelitian eksperimen pada penelitian kuantitatif.
Fokus penelitian kualitatif adalah penekanan pada sudut yang
lebih luas dan lebih dalam (ketimbang penelitian kuantitatif
yang lebih cenderung menguji hipotesis). Dalam hal ini,
penelitian kualitatif mempelajari keluasan dan kedalam
tentang suatu fenomena untuk mengungkap secara lebih kaya
dan lebih bermakna tentang suatu fenomena yang menjadi
objek penelitian.
Hakikat pengamatan (observasi) pada penelitian kualitatif
adalah meneliti objek fenomena perilaku dalam setting alamiah. Ini berarti dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan
pengkajian terhadap objek fenomena dalam konteks tempat
fenomena itu terjadi atau berlangsung.
Alat pengumpul data penelitian kualitatif tidak bertujuan
mengukur secara kuantitatif. Penelitian kualitatif tidak
melakukan penelitian untuk tujuan mengukur secara kuantitatif. Alat pengumpul data dalam penelitian kualitatif itu,
seperti: wawancara mendalam, observasi partisipasi, catatan
lapangan (field note), atau daftar pertanyaan terbuka (open
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ended). Data yang terkumpul dari alat pengumpul data dapat
berbentuk kata-kata, gambar-gambar, dan dokumendokumen.
8. Seperti dalam penelitian kualitatif umumnya, maka analisis
data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui prosedur
pengembangan pola, tema, dan kategori atau ciri-ciri umum.
9. Temuan khusus dalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan
untuk digeneralisasikan pada subjek lain dan atau pada
tempat yang lain. Ini berarti representasi lebih dari sudut
pandang dari dalam subjek (emik).
10. Bentuk laporan hasil penelitian kualitatif adalah bersifat
naratif dengan deskripsi kontekstual dan rujukan langsung
dari partisipan penelitian.
Senada dengan yang kemukakan oleh Yin, R. K., (2011) dan
Johnson & Christensen (2004) seperti di atas, Bogdan dan Biklen
(dalam Tuckman, 2012: 21) mengatakan bahwa karakteristik
penelitian kualitatif mencakup lima hal penting, yaitu: (1) sumber
data berada dalam latar alami, dan peneliti merupakan instrument
kunci pengumpul data; (2) dalam penelitian kualitatif ini yang
utama adalah mendeskripsikan dan hal yang kedua adalah
menganalisis; (3) peneliti harus terlibat dalam proses, artinya
dengan peristiwa yang berlangsung hingga pada hasil; (4) analisis
data menekankan pada metode induktif; dan (5) peneliti
memfokuskan diri pada makna sesuatu objek, apa yang terjadi,
mengapa peristiwa atau fenomena terjadi dan serta bagaimana
kejadiannya.
Berbeda dengan beberapa pendapat di atas, Denzin dan
Lincoln (2018: 2) mengungkapkan bahwa karakteristik metodologi
penelitian kualitatif memiliki paradigma beragam yang dapat
dipandang sebagai suatu “brikolase”, dan penelitinya dipandang
sebagai “bricoleur”. Makna dari kedua istilah tersebut yakni bahwa
seorang ‘bricoleur’ adalah seorang yang mandiri dan profesional.
Bricoleur memunculkan brikolase, yaitu serangkaian praktik yang
disatupadu-kan dan disusun secara rapi sehingga menghasilkan
solusi bagi persoalan dalam situasi “nyata” tanpa dibuat-buat oleh
bricoleur. Solusi (brikolase) yang merupakan hasil dari metode dari
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bricoleur adalah konstruksi yang berubah dan mengambil bentuk
baru seiring dengan ditambahkannya alat, metode, dan teknik baru
ke dalam persoalan (fenomena). Dalam praktik, solusi (brikolase)
itu berciri pragmatis, strategis dan refleksif-diri. Pemahaman
karakteristik ini dapat diterapkan secara umum pada penlitian
kualitatif.
Karakteristik dari metode peneltian kualitatif dikemukakan
pula oleh Dalton, bersama beberapa ahli. Dalton, dkk. (2007: 53),
secara lebih rinci menguraikan beberapa karakteristik pendekatan
metode penelitian kualitatif, yaitu;
1.

Makna yang hendak diungkap dalam penelitian kualitatif
bersifat kontekstual;

2.

Dalam penelitian kualitatif, hubungan peneliti dan partisipan
(subjek) dalam penelitian kualitatif bersifat personal dan
timbal balik, dan karena hubungan yang bersifat personal itu
maka dalam hubungan itu terdapat kemungkinan keterlibatan
intelektual maupun emosional;

3.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti hendaknya membangun
hubungan yang erat dengan jumlah orang terbatas (sesuai
alasan pertimbangan) menjadi partisipan penelitian untuk
memperoleh data-data secara mendalam.

4.

Pihak peneliti dalam penelitian kualitatif, tidak bertujuan
untuk melakukan generalisasi secara luas (hanya berdasarkan
pada konteks fokus penelitian). Generalisasi di sini berarti
bahwa hasil suatu penelitian dapat disimpulkan pada suatu
kelompok populasi yang lebih besar. Dalam hal ini, tujuan
penelitian kualitatif lebih berdasar pada pengungkapan
makna pada sasaran partisipan yang bersifat spesifik (unik).
Namun sejenis generalisasi dapat dilakukan dengan hanya
semacam suatu perbandingan dengan hasil-hasil penelitian
yang lain, atau dengan partisipan yang memiliki karakteristik
yang relatif hampir sama.

5.

Dalam penelitian kualitatif, penekanan lebih pada aktivitas
mendengarkan
dalam
upaya
mencapai
tujuan
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intersubjektivitas penelitian. Dalam hal ini, peneliti yang
menggunakan metode penelitian kualitatif, harus mampu
memahami karakteristik dan latar yang ditampilkan partisipan
penelitian berdasarkan cara pengungkapan, bahasa, konteks
mereka sendiri;
6.

Penelitian kualitatif bersifat reflektif-diri dengan renunganrenungan luas yang mendalam. Hal ini dimaksudkan, agar
peneliti dapat menjelaskan makna: minat, nilai, keyakinan,
prakonsepsi, status, dan peranan seeksplisit mungkin kepada
partisipan penelitian dan dalam laporan penelitian;

7.

Penelitian kualitatif senantiasa melakukan cek terhadap hasil
penelitian. Kegiatan cek dan re-cek ini dalam rangka
memverifikasi atau mengukuhkan kebenaran atau
memvalidasi kebenaran hasil penelitian yang diperoleh dan
telah disimpulkan pasca pengumpulan data.

8.

Data dan hasil dalam penelitian kualitatif memiliki interpretasi
deskripsi yang kaya atau mendalam. Hal ini berarti, peneliti
kualitatif berupaya menggali deskripsi spesifik yang kaya dan
mendalam dari pengalaman personal partisipan penelitian
sesuai maknanya sehingga diharapkan dapat menjadi bukti
yang cukup tentang kajian objek penelitian yang diteliti;

9.

Analisis dan interpretasi data penelitian kualitatif bersifat
dinamis dan luwes;

10. Dalam penelitian kualitatif, peneliti penting untuk
memperhatikan prinsip multi-interpretasi terhadap data-data
hasil penelitian yang telah dikumpulkan. Namun, multiinterpretasi itu harus konsisten dengan data yang telah
dikumpulkan.
Selanjutnya Lodico, dkk (2010: 42) mengatakan bahwa
karakteristik penting peneltian kualitatif adalah sebagai berikut,
yakni; (1) penelitian dilakukan dalam latar alami; (2) peneliti
mengajukan pertanyaan dalam cakupan yang luas untuk
mengeksplorasi, menginter-pretasi, atau memahami konteks
sosial; (3) partisipan atau subjek penelitian biasanya diseleksi
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tanpa melalui acak (random seperti kuantitatif) tapi lebih
didasarkan pada apakah individu memiliki informasi penting
terkait maslah yang dikaji; (4) teknik pengumpulan data pada
umumnya meliputi pengamatan dan wawancara yang membawa
peneliti untuk dekat dengan partisipan atau sumber data; (5)
peneliti melakukan peran aktif secara interaktif untuk mengetahui
lebih jauh partisipan atau subjek dan kontek sosialnya dimana
mereka berada atau tinggal; (6) jawaban biasanya dirumuskan
setelah peneliti memulai pengumpulan data dan dimodifikasi
segera selama dilakukannya penelitian; dan (7) peneliti melaporkan data hasil penelitian dalam bentuk narasi (menggunakan katakata bukan bentuk angka-angka, meskipun ada tetapi itu hanyalah
bersifat mendukung).
Ditambahkan lagi oleh Bursztyn (2006: 381). dengan
mengemukakan bahwa terdapat beberapa karakteristik penelitian
kualitatif, yaitu sebagai barikut:
1. Berdasarkan latar belakang penelitian kualitatif yang dekat
dengan konteks budaya, maka pendekatan penelitian
kualitatif ini sesuai untuk melakukan eksplorasi terhadap
fenomena perilaku yang terdapat dalam latar belakang
kompleksitas multikultural atau yang ada pada individuindividu yang multikultural;
2. Pendekatan penelitian kualitatif mengakui adanya eksistensi
nilai dan validitas pengalaman personal seseorang, serta
dengan berbagai metode untuk dapat mengungkap dan atau
memahami sebuah realitas atau gejala fenomena sosial yang
menjadi objek penyelidikan dengan pendekatan metode
penelitian kualitatif;
3. Penelitian kualitatif berupaya untuk melakukan interpretasi
secara konprehensif dan dilakukan melalui medium bahasa
objek-objek yang terkait dengan kondisi-kondisi kemanusiaan;
4. Penelitian kualitatif menginkorporasikan kekuatan-kekuatan
di luar diri individu atau kelompok yang membentuk kognitif
(cara berpikir), afektif (cara berperasaan), dan juga perilaku
(cara berperilaku) dalam diri seseorang terkait dengan realitas
padai lingkungan sosialnya;
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5. Penelitian kualitatif senantiasa memahami perilaku mental
kemanusiaan dan sosial melalui pola-pola yang bersifat
deskriptif naratif.
Beberapa ahli lain seperti Marshall & Rossman, Hatch,
Cresswell, LeCompte & Schensual, yang dikutip oleh Setyosari
(2016: 60) mengemukakan karakteristik penelitian kualitatif
sebagai berikut, yakni: (1) latar alami; (2) peneliti sebagai
instrument kunci; (3) sumber data banyak atau jamak; (4) analisis
bersifat induktif; (5) makna menurut partisipan atau subjek; (6)
cara pandang teoretik; (7) rancangan bersifat sementara; (8)
penelitian interpretatif; (9) pertimbangan holistik.
Karakteristik penelitian kualitatif, dikemukakan pula oleh
Connole (1993; dalam Hanurawan, 2016: 34) bahwa karakteristik
penelitian kualitatif itu, yakni:
1. Penelitian kualitatif adalah aktivitas penelitian dalam setting
yang bersifat alamiah berdasarkan pada latar belakang sosial,
budaya, dan historis;
2. Penelitian kualitatif sangat dimungkinkan untuk dirancang dan
dirancang kembali selama dilaku- kannya penelitian; dan
dalam penelitian kualitatif pengumpulan dan analisis data
tidak merupakan proses yang bersifat linear tapi dapat terjadi
secara spiral;
3. Metode penelitian kualitatif adalah terkait dengan proses
sosial dan dengan makna-makna yang terkandung di
dalamnya;
4. Pengumpulan data dan kegiatan analisis data penelitian
kualitatif terjadi secara serempak atau secara simultan.
Keluwesan atau fleksibilitas dalam penelitian kualitatif juga
terjadi selama pengumpulan data dan analisis terhadap data
yang terkumpul. Selain itu,teori tidak dipaksakan dalam data
tapi teori muncul dari data atau pasca data terkumpulkan
(teori ada dalam data).
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E. Jenis pendekatan penelitian kualitatif
Pemilihan metode penelitian terkait erat dengan upaya
peneliti dalam menjawab masalah penelitian. Dalam upaya
menjawab masalah penelitian, peneliti melakukan pemilihan
metode penelitian yang sesuai dengan prinsip parsimoni. Prinsip
parsimoni menurut Hanurawan, (2016: 75) merupakan prinsip
yang berarti dalam pemilihan metode penelitian yang senantiasa
harus sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
Setelah memilih salah satu pendekatan metode penelitian
kualitatif yang sesuai sebagai pendekatan dalam menjawab
permasalahan penelitian, selanjutnya peneliti menentukan jenis
penelitian kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif, terdapat
beberapa jenis penelitian kualitatif yang dapat dimanfaatkan
peneliti melakukan penelitiannya. Jenis penelitian kualitatif itu,
diantara secara ringkas diuraikan berikut ini, yakni:
1. Model Penelitian Lapangan atau model Grounded theory;
merupakan suatu prosedur penelitian yang pengumpulan data
dan analisis data lapangan dalam setting yang alamiah, yang
bertujuan untuk mengembangkan teori dasar (grounded
theory). Model penelitian lapangan terdiri dari serangkaian
strategi induktif untuk mengolah dan menganalisis data-data
yang dikumpulkan dalam penelitian. Analisis data penelitian
lapangan bermula dari data lapangan dan berakhir pada data
pula. Model rancangan penelitian lapangan ini, cukup sesuai
untuk meneliti topik-topik psikologi sosial, seperti pengalaman
pribadi, motivasi inter/intrapersonal, prasangka, kerjasama
dan konflik interpersonal (Charmas, 1995; dalam Hanurawan,
2016: 82). Penelitian lapangan berbanding terbalik dengan
jenis penelitian yang sifatnya verifikatif yakni menguji
kebenaran suatu teori, melainkan mengandalkan data dan
relatif mengesampingkan teori yang sudah ada sebelumnya
untuk menyimpulkan suatu teori yang bisa saja bersifat baru.
Salah satu contoh penelitian lapangan misalnya ingin
mengetahui teori masyarakat Islam di Kota Makassar. Terdapat
teori yang sudah ada terkait masyarakat Islam di Pulau Jawa,
namun secara demografi, Kota Makassar berbeda dengan
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Pulau Jawa, sehingga peneliti dapat mengesampingkan teori
tersebut untuk membangun konsep tersendiri.
2. Model Penelitian Phenomenology; Pada model penelitian
fenomenologi, peneliti ditekankan pada cara-cara manusia
sebagai subjek penelitiannya berinteraksi dengan dunia gejala,
baik terhadap objek-objek empirik maupun terhadap fenomena suatu peristiwa/situasi sosial. Ini sesuai dengan pengertian
dari fenomenologi itu sendiri sebagai disiplin yang mempelajari
makna-makna dari suatu gejala/fenomena bagi manusia
secara individual (Giorgi dan Giorgi, 2003). Metodologi
penelitian kualitatif berlandaskan phenomenology menuntut
pendekatan holistik, dan mendudukkan objek yang diteliti
dalam konteks “natural” bukan parsial. Menurut Orleans
bahwa fenomenologi digunakan dalam dua cara mendasar; (1)
untuk menteorikan masalah sosiologi yang substansial; dan (2)
untuk meningkatkan kecukupan akan metode penelitian
sosiologis; Selanjutnya menurut Collin, penelitian phenomenology mampu mengungkap suatu objek yang diteliti secara
meyakinkan, meskipun objek itu berupa objek kognitif,
maupun tindakan atau ucapan. Phenomenology berusaha
mengungkap pemahaman informan terhadap fenomena yang
muncul dalam kesadarannya serta fenomena yang dialaminya
dan dianggap sebagai entitas (sesuatu yang ada dalam dunia)
(Martha, 20016: 32). Sebagai contoh, pada kasus HIV atau
AIDS, penelitian phenomenology digunakan untuk mengkaji
perlakuan diskriminatif yang menjadi pengalaman hidup para
penderita HIV.
3. Model Etnometodologi atau model Etnografi, yang merupakan
metodologi penelitian yang mengkaji latar belakang penalaran
logis yang diberikan oleh seseorang tentang keseharian
hidupnya. Dalam etnometodologi dicoba untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hukum-hukum, struktur, dan proses yang
melingkupi suatu kehidupan sosial-budaya (Plummer, 1996).
Pada model etnometodologi ini, penekanan fokus penelitian
ditekankan pada cara-cara orang mengkonstruksi dunia budaya
mereka. Model ini terutama membahas cara berpikir antar
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individu berkenaan dengan aturan-aturan etnik cultural yang
melatar belakangi interaksi sosial pada kelompok budayanya.
Perbedaan mendasar model penelitian etnometodologi dengan
model fenomenologi, adalah model etnometodologi lebih
menekankan pada proses sosial dan budaya sedangkan model
fenomenologi lebih pada proses psikologis individual.
Pendekat-an penelitian jenis ini, biasa digunakan untuk meneliti
perilaku dari sebuah kelompok/komunitas pertukaran budaya
dan juga secara individual. Juga digunakan untuk meneliti,
menginterview, menyelidiki suatu tema-tema yang muncul dari
sperilaku manusia dalam konteks sosialnya (Satori & Komariah,
2017: 35).
4. Model Interaksionisme Simbolik, adalah model penelitian
kualitatif yang menekankan penelitian pada makna yang
mencakup tentang cara-cara manusia menggunakan dan
menginterpretasikan pola-pola simbolik pada saat mereka
melakukan interaksi sosial (Persell, 1987). Pola-pola simbolik
manusia yang dimaksud tersebut, meliputi: bahasa nonverbal
atau bahasa isarat seperti bahasa tubuh dan cara berbusana
(Wiseman, 1993). Secara historis, munculnya model interaksinisme simbolik ini, bermula dari hadirnya perspektif baru yang
dikembangkan oleh para pakar psikologi sosial dan sosiologiawan mazhab Chicago. Perspektif itu, dikembangkan dengan
tujuan yang bermaksud untuk memahami berbagai gejala yang
bersifat simbolik dalam kehidupan sosial induvidu manusia atau
kelompok/komunitas (Hanurawan, 2016: 83).
5. Model jenis penelitian kualitatif Biografi, adalah merupakan
sebuah jenis penelitian kualitatif yang fokus penelitiannya pada
satu orang individu, lalu peneliti membangun penelitiannya dari
cerita dan epiphany (peristiwa mendadak dan pembukaan
rahasia diri) dari kejadian-kejadian spesial individu kemudian
menempatkannya dalam konteks yang lebih luas, dan serta
membangkitkan keberadaan penulis/peneliti dalam penelitian.
Pilihlah bentuk penulisan biografi untuk meneliti satu individu
jika materinya tersedia cukup, dan mudah didapat dan individu
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atau subjek yang diteliti mau berbagi data informasi pribadinya
(Satori & Komariah, 2017:34).
6. Penelitian Kualitatif Historis; Penelitian kualitatif jenis ini
bermaksud untuk membuat rekonstruksi masa lalu secara
sistimatis dan objektif malalui cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta menyintesis bukti-bukti atau dokumen
masa lalu atau sejarah untuk mendukung fakta dalam
memperoleh kesimpulan hasil dari penelitian yang kuat dan
dipercaya. Contohnya; penelitian tentang suatu praktik
administrasi atau sistem pengajaran di zaman penjajahan, atau
asal-usul tentang suatu konsep kepemimpinan pendidikan pada
zaman revolusi (Usman dan Purnomo, 2017: 14).
7. Model jenis penelitian Studi Kasus, adalah jenisl penelitian yang
proses analisis datanya dilakukan secara mendalam terhadap
suatu objek kasus dalam penelitiannya, yang unit analisisnya
bersifat individual. Sebagai suatu jenis model penelitian
kualitatif yang bersifat idiografis, penelitian studi kasus
menekankan unit analisisnya pada aspek-aspek yang bersifat
khusus atau spesifik dan unik. Dalam penelitian kualitatif
psikologi, penggunaan model penelitian studi kasus ini, tidaklah
memiliki tujuan untuk membuat sebuah generalisasi. Studi
kasus merupakan sebagai suatu usaha penelitian yang intensif
menggunakan berbagai sumber bukti terhadap suatu entitas
tunggal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada umumnya
riset studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi atau
sebuah organisasi, sekumpulan orang, seperti kelompok kerja
atau kelompok sosial, komunitas, peristiwa, proses, isu maupun
kampanye.
Riset studi kasus bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman mengenai berbagai peristiwa komunikasi
kontemporer yang nyata ada dalam konteksnya. Penelitian
studi kasus akan pula memungkinkan peneliti mengumpulkan
data atau informasi yang rinci dan kaya, mencakup dimensidimensi dari sebuah kasus tertentu atau dari beberapa kasus
kecil dalam rentang cakupan yang luas (Tohirin, 2012: 37).
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Selanjutnya Tohirin (2012: 38) mengatakan bahwa karakteristik studi kasus antara lain: (a) eksplorasi mendalam dan
menyempit; (b) berfokus pada satu peristiwa yang nyata
dalam konteks kehidupan yang sesungguhnya; (c) dibatasi
oleh ruang dan waktu; (d) bisa hanya merupakan kilasan atau
penelitian longitudinal tentang satu peristiwa yang sudah
maupun yang sedang terjadi dari berbagai informasi dan sudut
pandang; (e) disajikan secara mendetail dan naratif deskriptif;
(f) pandangan menyeluruh, meniliti hubungan dan keterpautan; (g) fokus pada realitas yang diterima apa adanya maupun
realitas yang penting dan tidak biasa; dan (h) bermanfaat
untuk membangun/mengkonstruksi sekaligus menguji teori.
Sementara itu, menurut Yin (2013: 158) bahwa studi kasus
merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan
suatu penelitian berkenaan dengan pertanyaan “how”
atau”why”; juga bila penelitian itu hanya memiliki sedikit
peluang untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa yang
diselidiki; dan juga bilamana fokus/pokok penelitian terletak
pada situasi fenomena masa kini dalam konteks kehidupan
nyata. Selain itu, penelitian studi kasus dapat dibedakan
menjadi tiga tipe, yaitu penelitian studi eksplanatoris,
eksploratoris, dan deskriptif.
8.

Penelitian Kualitatif Naratif; Merupakan penelitian kualitatif
yang spesifik yang narasinya dipahami sebagai suatu teks yang
dituturkan atau dituliskan dengan menceritakan tentang
suatu peristiwa/aksi atau rangkaian peristiwa atau aksi yang
terangkai saling terhubung secara kronologis membentuk
peristiwa atau aksi. Prosedur dalam pelaksanaan penelitian
ini, dimulai dengan memfokuskan pada pengkajian terhadap
satu atau dua subjek individu, pengumpulan data dilakukan
melalui penelaahan cerita mereka, pelaporan pengalaman
individual, dan penyusunan set kronologis atas makna dari
pengalaman tersebut atau menggunakan tahapan perjalanan
hidup/life course stages (Czarniawska: 2004; dalam Creswell,
2018: 96).
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F. Metode kualitatif dalam lapang penelitian
Metodologi, secara umum didefinisikan sebagai ”a body of
methods and rules followed in science or discipline”. Sedangkan
metode itu sendiri adalah ”a regular systematic plan for or way of
doing something”. Kata metode berasal dari istilah Yunani
“methodos” (meta+bodos) yang artinya cara, (Webster’s, 1994).
Jadi, metode penelitian kualitatif adalah cara sistematik yang
digunakan peneliti kualitatif dalam pengumpulan data yang
diperlukannya dalam proses identifikasi dan penjelasan fenomena
sosial yang tengah diselidikinya. Secara dikotomis, dalam disiplin
ilmu-ilmu sosial dikenal dua jenis metodologi penelitian, yaitu
metode kuantitatif dan metode kualitatif.
Metode kualitatif berkembang mengikuti suatu dalil sebagai
suatu proses yang tidak pernah berhenti (unfinished process).
Metode kualitatif berkembang dari proses pencarian dan
penangkapan makna yang diberikan oleh suatu situasi, realitas dan
fenomena sosial. Metode kualitatif merupakan bagian dari proses
pengetahuan yang dapat dianggap sebagai produk sosial dan juga
proses sosial. Pengetahuan sebagai sebuah proses setidaknya
memiliki tiga prinsip dasar yakni empirisisme yang berpangku pada
fakta dan data, objektivitas dan kontrol (Royce Singleton, 1988:
yang dikutip oleh Gumilar, 2005: 60). Seorang peneliti yang
berkecimpung dalam konteks penelitian kualitatif “konvensional”
sering mengalami suatu proses sell and trade. Proses itu dapat
difahami pada dua gejala. Pertama, peneliti kualitatif harus terlibat
dalam konteks sosial secara interaktif dengan subjek, dan berperan
aktif dalam membentuk realitas baru. Demikian juga sebaliknya,
realitas kehidupan sosial secara interaktif memperkaya
pengetahuan dan makna sosial seorang peneliti; dan Kedua,
peneliti dan “subjek” terlibat dalam proses “pertukaran” makna
yang bersandarkan pada intepretif emik, sehingga interaksi dapat
berjalan.
Hal yang seringkali terjadi pada peneliti kualitatif adalah
lepasnya kontrol untuk menjaga sikap dan statusnya ketika terjun
ke lapangan sosial. Positioning seorang peneliti kualitatif menjadi
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salah satu kunci dari keberhasilan untuk mendapatkan beragam
data yang otentik. Kerap terjadi hubungan unequal antara peneliti
dengan realitas sosial yang ditelitinya. Tentu saja, hal ini dapat
mengakibatkan bias dari data yang digali dan dibangkitkan dari
sumbernya, bahkan proses interaksi berlangsung secara tidak
wajar dan memuat struktur “hiden feodalism”. Sebagai contoh,
seorang peneliti yang memiliki status sosial pada kelas menengah
atas, mengenakan pakaian yang sangat bersih dan rapi, berbicara
dengan bahasa formal serta menunjukkan otoritas pengetahuan
yang “kontras” (berbeda) saat meneliti petani kecil di pedesaan.
Ketika “uniformitas” sosial, ekonomi, dan budaya yang lekat pada
si peneliti lupa untuk ditanggalkan dalam proses penelitian, maka
akan terjadi hubungan timpang yang dilegalisasi oleh kultur
patron-klien petani (Gumilar, 2005: 60).
Terkait dengan praktik pencarian, pembangkitan dan
penggalian informasi data di lapangan, peneliti kualitatif dituntut
untuk secara jeli mengumpulkan data-data yang ada. Hal ini
kerapkali menyulitkan, karena tidak setiap permasalahan
penelitian kualitatif yang menarik dan signifikan itu, mudah
dilakukan pencarian datanya. Data di lapangan dapat dipetakan ke
dalam 4 ranah: (1) front stage-disclosed (FSD), (2) back stagedisclosed (BSD), (3) Front Stageenclosed (FSE), dan (4) Back Stageenclosed (BSE). Pada ranah data FSD, data relatif mudah
didapatkan dan dikumpulkan. Dalam ranah data FSD ini, peneliti
kualitatif pemula yang tidak terlalu berpengalaman bisa saja
memperoleh informasi karena yang dibutuhkan hanya data-data
yang ada di permukaan. Misalnya; data-data informan atau subjek
yang bersifat umum seperti yang terkait dengan usia dan pekerjaan
(kecuali pekerjaan-pekerjaan tertentu yang ilegal/melanggar
norma), dapat dengan mudah didapatkan seorang peneliti
(Gumilar, 2005: 61).
Pada ranah data BSD (Back Stage-Disclosed), tingkat kesulitan
sudah agak lebih tinggi. Di ranah ini, seorang peneliti kualitatif
tidak saja memiliki keahlian (skill) dan pengalaman penelitian,
namun dituntut pula untuk mampu menumbuhkan rasa percaya
(trust) diri dengan subjek yang ditelitinya. Disamping itu, pada
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ranah data BSD seringkali peneliti perlu melakukan triangulasi
untuk mendapatkan data-data factual yang kredibel, akurat dan
otentik. Pada ranah data Front Stageenclosed (FSE), seorang
peneliti kualitatif kerap kali dihadapkan pada masalah etika dan
hubungannya dengan informan. Dalam konteks ini, seringkali
muncul data yang berpengaruh pada penelitian namun bersifat
tertutup. Misalnya; ketika seorang peneliti kualitatif mengkaji
masalah pengambilan keputusan seseorang (subjek penelitian) di
dalam keluarganya, peneliti akan dihadapkan pada fakta bahwa
seorang anak dari si informan diketahui hamil di luar nikah. Tentu
saja, hal seperti ini dapat ditanyakan pada si informan karena
secara “objektif” realitas ini dapat dianggap memiliki hubungan
dengan bagaimana si informan mengambil keputusan di dalam
keluarganya (Gumilar, 2005: 61).
Dalam kasus tersebut, berbagai permasalahan muncul ketika
si peneliti mencoba melihat dimensi etis dalam pertanyaan yang
diajukannya serta implikasinya terhadap “kedekatan” hubungannya dengan informan. Jalan tengah yang dapat dilakukan adalah
strategi merahasiakan identitas informan melalui pseudonim,
walaupun langkah ini belum tentu akan menghilang-kan pula
gangguan hubungan selanjutnya, antara peneliti dengan informan.
Ranah data yang terakhir adalah Back Stage-enclosed (BSE), yang
merupakan ranah data yang sangat sulit untuk didapatkan. Pada
ranah data BSE ini, seorang peneliti kualitatif membutuhkan
waktu, keahlian, pengalaman, kesabaran, ketekunan yang ekstra
untuk dapat mengungkapkan realitas yang ditelitinya. Misalnya,
data skandal hubungan politik, kolusi, korupsi, “tabu”, adalah
contoh data-data realitas sosial pada ranah data BSE ini (Gumilar,
2005: 61).
Metode kualitatif sebagaimana metode-metode penelitian
lainnya, dipagari oleh kode etik penelitian. Perlu disampaikan
bahwa dalam setiap pelaksanaan penelitian, baik dengan
menerapkan metode penelitian kuantitatif maupun dengan
metode kualitatif, seorang peneliti diperhadapkan dengan
kepemilikan dua sikap profesional yang harus melekat. Sikap
pertama adalah pengetahuan metodologi yang mencukupi untuk
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dapat memahami berbagai teknik/metode dalam penelitian. Sikap
kedua adalah sensitivitas pada aspek etika dalam melakukan
penelitian (Neuman, 2013: 443-444). Etika penelitian memiliki akar
tradisi kuat dalam ilmu sosial sebagaimana terungkap dalam sifat
bebas nilai dari eksperimetalisme, netralitas dari tradisi Weberian
hingga etika utilitarian (Christians, dikutip oleh Denzin et.al.,(eds),
2009: 133-152).
Dalam menjaga sikap kedua ini, seorang peneliti kualitatif
sering dihadapkan pada serangkaian dilema. Dilema-dilema
tersebut itu, antara lain penyamaran identitas informan,
kerahasiaan, keterlibatan dengan para deviant, hubungan dengan
kekuasaan, dan dalam proses diseminasi hasil penelitiannya.
Identitas dan kerahasiaan informan/subjek dapat dilakukan
dengan menggunakan anonymous atau pseudonim. Dalam konteks
hubungan kekuasaan, seorang peneliti harus berani menembus elit
kekuasaan yang berpotensi melakukan blokade atas penelitian,
terutama yang terkait dengan kelompok-kelompok elit kekuasaan.
Masalah yang dipandang cukup pelik adalah ketika seorang
peneliti kualitatif diperhadapkan pada dilema tanggung jawab
untuk menjaga privatisasi informan dengan bertanggung jawab
bahwa pengetahuan akan sebuah fakta sosial harus diketahui
infroman. Posisi kompromis yang dapat dilakukan adalah
melakukan publikasi atas material yang tak mengenakkan tersebut
hanya jika dibutuhkan ketika seorang peneliti hendak membangun
argumen yang kuat dan luas. Perhatian pada masalah etika
bergerak ke prihal penyimpangan yang bisa terjadi dalam
penelitian kualitatif, mulai dari penyimpangan ilmiah dalam hal
pengumpulan data, metode atau plagiarisme (Neuman, 2013: 443473).
Dalam praktek penelitian di lapangan, terutama terkait
dengan hal hubungan dengan informan atau realitas sosial yang
diteliti, seorang peneliti kualitatif dituntut untuk mengedepankan
prinsip kesukarelaan informan untuk memberikan data yang
dibutuhkannya. Kesukarelaan ini harus dibarengi dengan
keharusan peneliti menjaga privasi, identitas serta kerahasiaan
informan. Demikian juga halnya dalam hal hubungan peneliti
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dengan pemerintah dan funding yang memiliki otoritas kekuasaan
untuk membatasi proses penelitian. Pegangan peneliti kualitatif
pada aspek-aspek etika merupakan prihal yang sangat
fundamental. Prinsip kesukarelaan berarti bahwa seorang peneliti
kualitatif dituntut juga untuk tidak merugikan subjek penelitian,
menjaga privatisasinya, serta menghindarkan konflik kepentingan
(conflict of interest). Prinsip lain yang tidak kalah juga pentingnya
adalah memperhatikan prinsip persetujuan memberi informasi
(informed consent) dari para subjek penelitian. Dalam hal prinsip
ini, partisipan penelitian diberikan informasi yang utuh mengenai
berbagai aspek penelitian yang dapat mempengaruhi terlibat
tidaknya subjek berpartisipasi dalam penelitian tersebut (Ruane,
2005: 16-29).
Sementara itu, Lincoln dan Guba (Marshall et.al., 1998: 144147) mengajukan empat hal penting pula yang merefleksikan
paradigma kualitatif ketika seorang peneliti hendak mengajukan
proposal pelaksanaan penelitian kualitatifnya. Keempat hal
penting itu yakni: Pertama, mengenai kredibilitas yang bertujuan
untuk mendemonstrasikan bahwa penyelidikan yang hendak
dilakukan telah selaras dengan kaidah-kaidah ilmiah. Hal ini, untuk
memastikan identifikasi dan deskripsi masalah penelitian secara
akurat. Penyelidikan dan penelitian harus mengikuti aturan main
“credible to the constructors and the original multiple realities”.
Kedua: tentang transferability yang menyangkut kemampuan
untuk mendemostrasi aplikasi temuan penelitian dalam konteks
sosial yang berbeda pula. Triangulasi dapat dijadikan rujukan
untuk dapat mencapai transferability dari suatu penelitian
kualitatif. Ketiga: dependability dimana peneliti kualitatif berusaha
untuk mencermati perubahan situasi/kondisi pada fenomena
sosial yang dikajinya sebagaimana peneliti menyesuaikan design
studi untuk menyaring pemahaman pada setting sosial. dan
Keempat: adalah mengenai confirmability, yang dapat disepadankan dengan objektivitas. Dalam hal ini, peneliti kualitatif dituntut
untuk menghasilkan temuan dalam penelitiannya yang dapat
dikonfirmasikan oleh pihak lain (Marshall et.al., 1998: 144-147).
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Metode kualitatif, dalam praktiknya, tentu pula memiliki
orientasi dalam proses pelaksanaanya. Dalam hal ini, Neuman
mencoba mengidentifikasi empat faktor yang terkait dengan
orientasi dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif,
yakni :
1. Orientasi pertama terkait dengan pendekatan yang digunakan
terhadap data-data. Metode kualitatif memperlakukan data
sebagai sesuatu materi yang bermakna secara intrinsik.
Dengan demikian, data yang terdapat dalam penelitian
kualitatif bersifat “lunak”, tidak sempurna, immaterial,
kadangkala kabur dan seorang peneliti kualitatif tidak akan
pernah mampu mengungkapkan keseluruhannya secara
sempurna. Namun demikian, data yang terdapat dalam
penelitian kualitatif bersifat empiris, terdiri dari dokumentasi
ragam peristiwa, rekaman setiap ucapan, kata dan gestures
dari objek kajian, tingkah laku yang spesifik, dan dokumendokumen tertulis, serta berbagai imaji visual yang ada dalam
sebuah fenomena sosial (Neuman, 2013: 328).
2. Orientasi kedua adalah penggunaan perspektif yang nonpositivistik. Penelitian kualitatif secara luas menggunakan
pendekatan interpretatif dan kritis pada masalah-masalah
realita sosial. Peneliti kualitatif, juga memfokuskan dirinya
pada makna subjektif, pendefinisian, metapora, dan deskripsi
pada kasus-kasus yang spesifik. Peneliti kualitatif berusaha
menjangkau berbagai aspek dari dunia sosial termasuk
atmosfer yang membentuk suatu objek pengamatan yang
sukar ditangkap melalui suatu pengukuran yang presisif atau
diekspresikan secara numerik (angka-angka). Dengan demikian, penelitian kualitatif ini, lebih bersifat transendental,
termasuk pula di dalamnya memiliki tujuan untuk menghilangkan keyakinan palsu yang terbentuk pada sebuah objek kajian.
Selain itu, penelitian kualitatif berusaha memperlakukan
objek kajian tidak sebagai objek semata, namun lebih sebagai
proses yang kreatif dalam mencerna fenomena kehidupan
sosial sebagai sesuatu yang “dalam” dan penuh makna
(Neuman, 2013: 329).
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3. Orientasi ketiga adalah terkait penggunaan logika penelitian
yang bersifat “logic in pratice”. Pada dasarnya penelitian sosial
mengikuti dua bentuk logika pemikiran yaitu logika yang
direkonstruksi (reconstructed logic) dan logika dalam praktek
(logic in practice). Metode kuantitatif mengikuti logika yang
kerap direkonstruksi, dimana metode diorganisir, diformalkan
dan disistematisir secara ketat. Sementara pada metode
kualitatif, penelitian secara aktual dijalankan secara tidak
teratur, lebih ambigu, dan terikat pada kasus-kasus spesifik.
Hal ini tentu saja, mengurangi perangkat aturan dan
menggantungkan diri pada prosedur informal yang dibangun
oleh pengalaman-pengalaman lapangan yang ditemukan si
peneliti (Neuman, 2013: 330).
4. Orientasi keempat dari metode kualitatif adalah ditempuhnya
langkah-langkah praktik penelitian yang bersifat non-linear.
Dalam metode kuantitatif, seorang peneliti biasanya
diperhadapkan pada langkah-langkah penelitian yang bersifat
setting pasti, terstruktur dan tetap dengan panduan yang jelas
sehingga disebut pula sebagai langkah yang linear. Sementara
itu, dalam praktiknya, metode penelitian kualitatif lebih
memberikan ruang bagi penelitinya untuk menempuh langkah
non-linear, spiral atau siklikal, kadangkala melakukan upaya
untuk “kembali” pada langkah-langkah penelitian yang sudah
ditempuhnya dalam menjalani proses penelitian. Meskipun
demikian, hal ini tidak berarti kualitas riset kualitatif menjadi
rendah, karena hal itu terlakukan, lebih kepada cara untuk
dapat menjalankan orientasi dalam mengkonstruksikan
makna-makna kualitatif (Neuman, 2013: 330-331).
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A. Pengertian masalah
Pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, masalah sering
diartikan sebagai suatu kekurangan, suatu yang tidak disukai, suatu
yang perlu dihindari, atau pun juga suatu kejadian yang tidak
sesuai dengan seperti yang diharapkan atau direncanakan.
Menurut makna secara leksikal, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (1992: 562) dituliskan bahwa “masalah” adalah sesuatu
yang harus diselesaikan dan dipecahkan. Berdasarkan tinjauan
filosofis tentang “masalah”, Sedarmayanti dan Hidayat (2011: 162)
mengatakan bahwa masalah itu adalah suatu peristiwa atau
kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Suryadibrata (1983: 60) menambahkan bahwa munculnya masalah itu karena
ada kesenjangan (gap) antara das sollen dan das sein; ada
perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada
dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang
tersedia, antara harapan dan kenyataan. Suryadibrata mengatakan lagi bahwa yang menjadi “masalah” itu bisa apa saja seperti
sesuatu yang tidak memuaskan, berbagai macam kesulitan, urusan
yang ingin diubah, segala sesuatu yang berjalan tidak sesuai
dengan keinginan, dan lainnya (dalam Agustinova, 2015: 76)
Fraenkel, Wallen & Hyun (2012: 48) yang menjelaskan “A
problem can be anything that a person finds unsastisfactory or
unsettling, a difficulty of some sort, a state of affairs that needs to
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changed, anything that is not working as well as it might…”
bermakna bahwa suatu masalah adalah suatu keadaan yang tidak
memuaskan atau menyenangkan bagi seseorang, suatu kesulitan
untuk memilih, suatu keadaan yang perlu diubah, sesuatu yang
tidak bisa berjalan atau terlaksana sebaik mungkin. Kondisi atau
keadaan yang tidak terpenuhi, atau terdapat hambatan, kurang
dapat berjalan lancar, dan sebagainya dapat diidentifikasi sebagai
sebuah masalah.
Menurut Sugiyono (2016: 286) bahwa masalah dapat diartikan
sebagai sesuatu penyimpangan antara yang seharusnya terjadi
dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek,
antara aturan dan pelaksanaan, dan atau antara rencana dengan
pelak- sanaannya. Nawawi (1993: 42) mengatakan bahwa
kemunculan masalah terjadi karena tidak terdapatnya keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan (das sollen) berdasarkan teoriteori atau hukum-hukum yang menjadi tolok ukur dengan
kenyataan (das sein) sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa
demikian atau apa sebabnya demikian. Di samping itu, masalah
akan dapat pula muncul karena adanya keragu-raguan tentang
keadaan sesuatu hal, sehingga ingin diketahui keadaannya secara
mendalam dan objektif.”
Pertanyaan “mengapa demikian dan apa sebabnya” seperti
yang diungkapkan Nawawi di atas itu, merupakan stimulus yang
merangsang munculnya motivasi meneliti. Keingintahuan seperti
itulah yang menjadi jiwa, nafas, dan motivasi mendasar dalam
melakukan penelitian (Nasution, 1991: 22). Perolehan informasi
akurat yang didapat di dalam penelitian merupakan prasyarat logis
upaya mengubah keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan
menjadi keadaan yang sesuai dengan harapan. Setiap manusia
umumnya selalu berusaha mencapai apa yang mereka inginkan
dengan berupaya menghilangkan masalah atau kesenjangan itu
(dalam Agustinova, 2015: 77).
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa masalah adalah rangkaian peristiwa yang
terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan
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pertanyaan dalam setiap individu manusia, serta secara otomatis
membutuhkan upaya untuk mencari suatu jawabannya atas
masalah yang dihadapi tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian masalah seperti yang dikemukakan di atas itu, dapat dikatakan
pula bahwa suatu masalah dapat bersifat konseptual-teoretis,
maupun yang juga dapat bersifat praktis yaitu masalah-masalah
yang ditemui dalam kegiatan kehidupan manusia sehari-hari yang
tidak perlu harus dijawab dengan melakukan penelitian.
Setiap manusia pada dasarnya, tentulah sering menghadapi
suatu masalah atau dikatakan sebagai persoalan yang dihadapi di
dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan pemecahan.
Masalah yang dihadapi itu, kadangkala hanya menuntut pemecahan secara sederhana saja, dan bersifat segera serta tidak perlu ada
semacam data pendukungnya, karena hasil pemecahan itu hanya
berguna untuk menyelesaikan masalah yang bersifat awam.
Pemecahan masalah itu, mungkin cukup hanya melalui jalan
musawarah antar pihak-pihak yang terkait. Di samping masalah
awam yang pemecahannya bersifat sederhana, ada masalah yang
bersifat kompleks dan rumit yang pemecahannya menuntut dan
memerlukan pengumpulan sejumlah data pendukung yang dipakai
untuk membuat suatu keputusan dan menarik kesimpulan.
Masalah seperti yang diuraikan terakhir di atas itulah, yang
menjadi perhatian kita dalam pelaksanaan penelitian. Masalah
seperti itu, menuntut adanya suatu metode ilmiah, yaitu melalui
langkah-langkah tertentu secara prosedural yang logis, dan
sistimatis dalam rangka usaha memecahkan masalah sebagai
jawaban. Merumuskan masalahnya bukan sekedar mengajukan
pertanyaan dalam ungkapan kalimat tanya saja, tapi sebuah
masalah dalam penelitian, tentu mengandung suatu unsur yang
urgen, jelas, dan terarah, sehingga memudahkan dalam
pengumpulan datanya.
Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara “masalah”
dalam penelitian kuantitatif dan “masalah” dalam penelitian
Kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, “Masalah” yang akan
dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap
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tidak berubah, tetapi dalam penelitian kualitatif “masalah” yang di
bawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks
dan dinamis. Oleh karena itu, “masalah” dalam penelitian kualitatif
masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau
dapat berganti setelah peneliti berada di lapangan. Pikiran dan
pemahaman dan pemahaman terkait dengan rumusan masalah
penelitian kualitatif sangat menentukan akan pentingnya nilai
penelitian kualitatif tentang makna-makna realitas suatu
fenomena yang dikaji. Bahkan, peneliti perlu mencurahkan waktu
lebih banyak untuk menentukan dan merumuskan masalah
penelitian kualitatif lalu mencari jawaban dari masalah.

B. Masalah dalam penelitian kualitatif
Sebelumnya telah uraikan berberapa pengertian tentang
masalah. Dalam konteks penelitian, Siswojo (1987: 40) melihat
bahwa masalah penelitian adalah pernyataan mengenai hubungan
yang terdapat pada seperangkat peristiwa (variabel-variabel)
dalam suatu bidang ilmu. Sementara itu, Fraenkel (1993: 23)
menyatakan bahwa “a problem that someone would like to
research”, yang bermakna bahwa masalah penelitian merupakan
hal yang ingin diteliti, Sedangkan menurut Creswell (2018: 18): “A
research problem ... is an issue or concern that needs to be
adressed”, yang bermakna bahwa suatu masalah dalam penelitian
merupakan issu atau fokus yang membutuhkan suatu aktivitas
penyelidikan dalam menjawabnya.
Setiap penelitian jenis apapun juga tidak lain bersumber dari
suatu masalah yang hendak dicari jawabannya secara ilmiah.
Tanpa masalah penelitian itu tidak dapat dilaksanakan. Masalah
dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah
kualitatif adalah suatu keadaan yang bersumber dan saling terkait
antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi serta
menimbulkan tanda-tanda atau gejala dari suatu fenomena yang
ada, dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari
suatu jawabannya (Guba, 1987; Lincoln dan Guba, 1985: 218; Guba
dan Lincoln, 1981: 8 dalam Moleong, 2016: 93).
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Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam
penelitian. Arikunto (1992) mengemukakn pula bahwa masalah
merupakan bagian dan “kebutuhan” seseorang untuk dipecahkan.
Penyebab orang ingin mengadakan penelitian adalah ingin
mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi. Masalah
adalah jiwa penelitian, tanpa masalah tak ada penelitian (Nasution,
1991; dalam Agustinova, 2015: 74).
Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan
untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga
sebelumnya dan membangun kerangka teoritis baru. Penelitian
kualitatif biasanya mengejar data verbal yang lebih mewakili
fenomena dan bukan angka-angka yang penuh prosentase, dan
merata yang kurang mewakili keseluruhan fenomena. Dari
penelitian kualitatif tersebut, data yang diperoleh dari lapangan
biasanya tidak terstruktur dan relatif banyak, sehingga
memungkinkan peneliti untuk dapat menata, mengkritis, meringkas dan mengklasifikasikan secara lebih menarik melalui penelitian
kualitatif. Selalu ada konteks yang menjadi latar suatu masalah
dalam penelitian kualitatif, apakah itu latar belakang ekonomi,
politik, sosial, budaya, atau faktor-faktor lain. Secara operasional,
suatu gejala baru dikatakan masalah bila gejala itu terdapat dalam
suatu situasi tertentu. Dengan demikian untuk mengidentifikasi
apakah sesuatu itu masalah atau bukan, mesti dilihat dari
konteksnya secara utuh, lengkap dan original.
Sehubungan dengan perihal masalah penelitian (research
problem), Gray, et all (2007: 62) mengartikan masalah penelitian
(research problem) sebagai berikut “research problem-the question
or question concerning your topic that you believe are most
important to answer”. Menurut batasan Gray, et all ini, maka
dapat diakatakan bahwa masalah penelitian adalah suatu
pertanyaan atau sejumlah pertanyaan yang berkenaan dengan
topik penelitian yang peneliti yakini sangat penting untuk dijawab
melalui tindakan penyelidikan. Oleh sebab itu, peneliti biasanya
berangkat dari mengidentifikasi masalah, kemudian memilih
prioritas masalah mana dipandang paling urgen untuk segera
dipecahkan melalui serangkaian aktivitas penelitian.
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Terkait dengan masalah penelitian dalam bidang pendidikan,
Creswell (2003: dalam Setyosari, 2016:95) mengungkapkan
sebagai berikut, “Research problem are the aducational issues,
controversies, or concerns that guide the need for conducting a
study.” Menurut definisi dari Creswell ini, dapat dimaknai bahwa
masalah penelitian, khususnya di bidang pendidikan, adalah isu-isu
pendidikan, hal-hal yang kontroversial (dalam bidang pendidikan),
atau sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk
dilakukan suatu pengkajian atau penelitian.
Selanjutnya dengan makna uraian di atas, dalam penelitian
kualitatif, akan terjadi tiga kemungkinan terhadap “masalah” yang
dibawa oleh peneliti dalam bentuk kegiatan penelitian untuk
dikajinya, yaitu:
1. Masalah yang di bawa oleh peneliti bersifat tetap, sehingga
sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian
judul proposal dengan judul laporan penelitian yang
dilaporkan akan sama.
2. Masalah yang di bawa peneliti setelah memasuki penelitian
berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah
yang telah di siapkan. Dengan demikian tidak terlalu banyak
peruhahan, sehingga judul penelitian cukup disempurnakan.
3. Masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan
berubah total, sehingga harus “ganti” masalah. Dengan
demikian judul proposal dengan judul penelitian tidak sama
dengan judulnya karena telah diganti. Dalam institusi
tertentu, judul yang diganti tersebut, sering mengalami
kesulitan dalam hal administrasi. OIeh karena itu institusi
yang menangani penelitian kualitatif, hendaknya mau dan
mampu untuk menyesuaikan dengan karakteristik masalah
kualitatif ini. Peneliti kualitatif yang merubah rumusan
masalah atau mengganti judul penelitiannya setelah ia
memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai
melakukan penelitian, merupakan penelitian kualitatif yang
lebih baik, karena dipandang mampu melepaskan apa yang
telah di pikirkan sebelumnya, dan selanjutnya mampu
melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai
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dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial
yang di teliti. (Sugiyono, 2017: 283; dan Sugiyono, 2016:
285).
Mencermati uraian di atas, maka dapat dimaknai bahwa salah
satu bagian yang sulit dalam melakukan suatu penelitian
(kualitatif) adalah terletak pada awal permulaan untuk memulai
kegiatan penelitian tersebut. Strauss & Corbin (2007: 27)
mengatakan pula bahwa pada tahap awal dari proses melakukan
pemilihan dan meyakinkan terhadap masalah merupakan hal yang
sering menjadi suatu persoalan sulit bagi peneliti pemula saat
hendak memulai suatu penelitian kualitatif itu. Menurut Strauss &
Corbin dua hal pokok yang biasanya sering dihadapi peneliti yaitu;
(a) bagaimana menemukan suatu masalah yang dapat atau layak
untuk diteliti (researchable) ?; dan (b) bagaimana meringkas
/merumuskan suatu permasalahan tersebut sehingga secara
mudah dilakukan atau dapat diteliti?.
Berdasarkan dari uraian sebelumnya tentang masalah
penelitian, khususnya penelitian kualitatif, maka dapat dikatakan
bahwa apa pun motifnya, setiap orang yang hendak melakukan
penelitian kualitatif, mestilah mempunyai masalah yang dianggapnya perlu dilakukan penelitian untuk dapat memecahkan-nya,
dalam artian untuk mengetahui jawabannya. Karena meneliti,
pada hakekatnya adalah upaya mengungkap fakta di balik suatu
masalah. Sehingga masalah adalah dasar pokok dilakukannya
suatu tindakan penelitian atau penyelidikan untuk menjawab
masalah.
Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Giddens (2002: 641)
yakni “…all research start from a research problem”, yang berarti
bahwa ‘semua penelitian dimulai dari sebuah masalah penelitian
pula’. Demikian pula seperti yang dikemukakan Janesick (dalam
Afrizal, 2016: 106) bahwa seorang peneliti selalu mengawali
penelitiannya dengan mengetengahkan sebuah pertanyaan yang
merupakan masalah penelitiannya dan apa yang hendak
disampaikannya melalui penelitiannya itu. Sehingga atas dasar itu,
dapat disimpulkan bahwa adanya masalah merupakan dasar
47 | Masalah & Fokus...

utama seseorang (peneliti) untuk melakukan serangkaian kegiatan
penelitian.
Namun, meskipun demikian, tidak berarti setiap masalah yang
dihadapi seseorang mesti diungkap pemecahannya dengan melalui
kegiatan penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan Afrizal (2016:
107) bahwa frasa masalah penelitian tidak selalu mengacu kepada
arti masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kata
Afrizal selanjutnya, bahwa ada perbedaan frasa antara masalah
penelitian dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau
masalah sosial sehari-hari. Masalah penelitian adalah adanya hal
yang perlu dilakukan penelitian untuk mengungkap atau
mengetahuinya, sedangkan masalah sosial adalah hal-hal yang
dirisaukan oleh banyak orang, dan biasanya terkait dengan adanya
perbedaan antara yang diinginkan dengan yang terjadi nyata.
Masalah sosial tentunya dapat menjadi topik masalah dalam
penelitian, tetapi tidak semua masalah sosial adalah layak
dijadikan sebagai topik atau fokus masalah penelitian. Yang
jelasnya, bahwa masalah itu (baik masalah penelitian maupun
masalah sosial) dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi
yang didalamnya terjadi kesenjangan (“gap”) antara harapan (das
sollen) dan kenyataan (das sein). Kemudian, kesenjangan (“gap”)
itu, menuntut adanya pemenuhan untuk dicukupi. Nawawi (1993:
dalam Agustinova, 2015: 74) mengatakan bahwa kemunculan
sesuatu masalah terjadi karena tidak terdapatnya keseimbangan
antara sesuatu yang diharapkan (das sollen) berdasarkan teoriteori atau hukum-hukum yang menjadi tolok ukur dengan
kenyataan (das sein) sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa
demikian atau apa sebabnya demikian.
Dengan demikian, secara umum, suatu masalah dapat
didefinisikan sebagai suatu keadaan atau kesenjangan (“gap”)
antara yang di harapan terjadi (what should be atau das sollen)
dengan kenyataan (what is atau das sein) yang terjadi. Sehingga itu
pula, proses menemukan suatu masalah dalam penelitian
merupakan suatu langkah yang penting. Masalah itu, dapat
ditemukan dalam berbagai sumber berikut ini.
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C. Sumber penentuan masalah penelitian
Topik masalah dalam penelitian kualitatif untuk dijadikan
topik permasalahan penelitian dapat diperoleh atau dipilih dari
berbagai sumber. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai definisi masalah bahwa masalah itu merupakan
rangkaian dan peristiwa sehari-hari yang selalu kita jumpai.
Sehingga, dapat diketahui bahwa sumber dari permasalahan
penelitian dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari pula.
Dasar melakukan penelitian pada hakekatnya adalah untuk
menemukan jawaban akan setiap masalah yang dijadikan fokus
penelitian. Penentuan masalah penelitian adalah langkah awal
yang sangat penting untuk dilakukan bagi seorang peneliti yang
akan melakukan penelitian kualitatif. Setelah masalah
diidentifikasi si peneliti harus secara tepat menentukan
permasalahan utama-nya. Karena itu, hal pertama yang harus
dilakukan sebelum melakukan penelitian adalah menemukan
masalah dari berbagai sumber masalah.
Sehubungan dengan hal sumber masalah dalam penentuan
masalah penelitian kualitatif, Ary, Jacob and Sorensen (2010: 58)
mengemukakan bahwa sedikitnya ada tiga sumber utama yang
dapat dijadikan pijakan awal bagi peneliti mencari atau menentukan masalah untuk penelitiannya, yaitu:
1. Pengalaman (experience); Pengalaman individu, terutama
dalam melakukan penelitian, sangat berperan dalam hal
menentukan atau memilih masalah penelitian berdasarkan
pengalaman-pengalaman yang dijumpai sehari-hari.
Seseorang dengan segundang pengalaman meneliti, tidak
merasa kesulitan dalam menentukan masalah itu.
2. Teori atau deduksi; merupakan salah satu sumber masalah
yang menjadi pijakan untuk melakukan penelitian.
Berdasarkan teori tertentu yang dikaji, peneliti mencoba
untuk memverifikasi atau menguji dan bahkan ingin
mengembangkan terus teori tersebut. Melalui kegiatan
deduksi atau mengkaji teori-teori yang ada, dapat
menimbulkan masalah yang membuat peneliti secara terus
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menerus berkeinginan melakukan percobaan atau meneliti
terkait dengan teori yang dikajinya itu.
3. Literatur atau kajian pustaka terkait. Melalui cara mengkaji
dan membaca banyak pustaka atau literatur yang relevan
dengan bidang penelitian, maka seseorang atau peneliti
pemula dengan mudah untuk menyarikan hal-hal mana yang
masih punya peluang sebagai masalah untuk kemudian dikaji
dengan melakukan penelitian. Dengan memiliki kebiasaan
membaca literatur yang terkait ilmu pengetahuan, peneliti
terbantu menemukan masalah penelitian sehingga terusmenerus bereksplorasi dan melakukan penelitian.
Seorang peneliti harus menemukan masalah dan
merumuskannya sehingga menjadi jelas dan layak untuk dijadikan
topik/fokus penelitian. Masalah dalam penelitian merupakan
jantung dari penelitian itu sendiri, karena dengan masalah
penelitian itu, peneliti dapat menentukan langkah penting
selanjutnya dalam proses penelitian tersebut.
Berdasarkan makna uraian sebelumnya tentang penentuan
masalah dari beberapa sumber, maka dapat dikatakan bahwa
dalam mencari, menemukan, dan merumuskan masalah, kita
dapat mendapatkan masalah dari berbagai fenomena yang kita
lihat dalam kehidupan keseharian. Namun, selain dari fenomenafenomena yang nampak dan kita saksikan, kita juga dapat
menemukan masalah dari lietarur/buku, atau pun masalah yang
didapatkan karena diberitahu oleh orang yang telah berpengalaman meneliti, dan juga masalah yang malah datang dan diri kita
sendiri atau dari kebiasaan membaca berbagai literatur buku.
Terkait dengan uraian di atas, Sedarmayanti dan Hidayat
(2011), mengatakan bahwa sumber-sumber masalah sebagai
bahan kajian untuk fokus masalah penelitian kualitatif dapat
diperoleh dari: (1) Diri sendiri, yaitu mengenali masalah berdasarkan minat meneliti, dapat dilaksanakan atau tidak, punya waktu,
tenaga, dan dana; (2) Orang lain, yaitu mengenal masalah dengan
pindahnya data yang diperoleh, dan perijinan (ijin dari pihak yang
punya masalah maupun pihak berwewenang akibat pengaturan

50 | Analisis Data Penelitian Kualitatif

administrasi); dan (3) Karya ilmiah, yakni memperoleh masalah
dengan kemanfaatan karya ilmiah tersebut. Sedangkan Faisal
(1999), menyebutkan beberapa sumber dari masalah secara
umum, yakni diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Pengalaman
di lingkungan pekerjaan atau profesi masing-masing peneliti; (2)
Deduksi dari suatu teori; (3) Laporan penelitian yang telah ada
dengan rekomendasi lanjutannya, dan (4) Kebijakan-kehijakan
yang dikeluarkan oleh suatu instansi, lembaga atau organisasi
(dalam Agustinova, 2015: 81).
Selanjutnya Bungin (2010: 62) menerangkan bahwa berpikir
dan merenung adalah sumber dalam memperoleh masalahmasalah penelitian yang tidak pernah surut. Dengan berpikir,
orang akan memperoleh gagasan, ide, minat, motivasi untuk
melakukan suatu penelitian. Seseorang dapat memperoleh
gagasan untuk melahirkan masalah-masalah penelitian melalui
cara: secara kebetulan; melalui membaca dari media massa;
berdiskusi dengan teman/orang lain/ dosen; kepekaan mengalami
sendiri suatu masalah; membaca buku atau karya ilmiah orang lain;
dan mengamati fenomena sosial yang tengah terjadi di
masyarakat.
Meskipun masalah dapat datang dari banyak sumber, namun
alangkah baiknya jika masalah itu bersumber dari diri sendiri sesuai
dengan minat sang peneliti. Sehingga ketika peneliti menjalankan
kegiatan penelitian, peneliti benar-benar menghayati masalah
yang sedang diteliti tersebut. Lebih jauh lagi, penelitian akan
berjalan sebaik-baiknya jika peneliti menghayati masalahnya.
Karena peneliti tentu akan lebih senang menggarap masalah yang
dihayatinya sendiri daripada yang tidak. McGuigan (dikutip
Agustinova, 2015: 83) menyatakan bahwa setidak-tidaknya ada
tiga keadaan yang dapat memunculkan masalah pada diri seorang
peneliti, yaitu (1) ada informasi yang mengakibatkan munculnya
kesenjangan dalam pengetahuan peneliti; (2) ada hasil-hasil
(penelitian) sebelumnya yang bertentangan; dan (3) ada suatu
kenyataan dan peneliti bermaksud menjelaskannya melalui
penelitian.
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Lebih lanjut, meskipun masalah penelitian bisa diambil dari
begitu banyak sumber, masalah tidak akan dapat diperoleh tanpa
adanya kepekaan seorang peneliti dalam mengidentifikasi
masalah. Dengan demikian, untuk memperoleh masalah yang
berkualitas dalam penelitian, perlu dilatih kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap sumber-sumber masalah penelitian di
atas. Kepekaan itu bisa di dapat jika ada upaya pendalaman dan
pengkhususan terhadap bidang masalah yang hendak diteliti.
Misalnya, dalam bidang pendidikan, masalah penelitian bisa
diambil dan komponen-komponen yang tercakup dalam bidang
pendidikan. Permasalahan bisa diambil dan sisi siswa (misalnya
latar belakang kognitif, sosial ekonomi, latar belakang budaya dan
afektif); proses atau kegiatan belajar mengajar (pendekatan,
metode, teknik, media, strategi, model); sisi guru (latar belakang
pendidikan, sosial ekonomi, minat, kinerja dan lain-lain); sisi
lingkungan (masyarakat, lingkungan alam, pemerintah, kondisi,
suasana); sisi kurikulum (sistem, administrasi, dan evaluasi); sisi
hasil aspek belajar (baik kognitif, afektif, maupun psikomotor); dan
hubungan antar komponen-komponen tersebut.
Berdasarkan uraian sumber masalah maka dapat dikemukakan bahwa terdapat banyak sumber masalah yang bisa diperoleh
suatu masalah untuk menjadi topik dalam sebuah penelitian
kualitatif, antara lain yakni: dari kehidupan sehari-hari atau berasal
dan hal-hal yang menjadi kebiasaan sosial yang dilakukan dalam
kehidupan sehari-hari; masalah praktis; masalah yang harus
diselesaikan secara cepat; hasil penelitian sebelumnya, masalah
yang peneliti rasa belum tuntas diteliti oleh penelitian sebelumnya,
teori dan deduksi teori yang dapat dikembangkan, dan sebagainya.

D. Mengidentifikasi masalah penelitian kualitatif
Mengidentifikasi masalah, berarti pula berupaya untuk
mengenali masalah. Mengidentifikasi masalah bukanlah hal yang
mudah, dan bahkan mungkin dapat dianggap sebagai sesuatu
pekerjaan yang paling sulit atau rumit dalam suatu proses
penelitian. Dalam proses penelitian kualitatif, mengenali masalah
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yang layak diteliti akan menjadi sulit, terutama bagi peneliti
pemula, bahkan sering menjadi bingung tentang apa yang akan
dilakukannya. Sebaliknya, bagi peneliti yang sudah berpengalaman, tentu mencari masalah itu mungkin sangat mudah atau bahkan
tidak menjadi persoalan lagi bagi mereka, karena mereka sudah
terlatih dalam hal kepekaan terhadap suatu masalah atau
mengenali dan mengidentifikasi masalah.
Secara sederhana, mengidentifikasi masalah menurut
Setyosari (2016: 96) adalah berarti mengenali masalah, yakni
dengan cara mendaftarkan berbagai faktor yang berupa
permasalahan. Mengidentifikasi masalah penelitian bukan hanya
sekedar mendaftar sejumlah masalah, melainkan juga kegiatan ini
lebih dari pada itu, karena masalah penelitian yang telah dipilih
hendaknya memiliki nilai yang sangat urgen atau memiliki
signifikansi untuk dipecahkan. Berdasarkan identifikasi terhadap
masalah, maka kemudian peneliti menentukan skala prioritas yaitu
menentukan masalah mana yang perlu segera dilakukan
pemecahannya.
Mengenal dan mengidentifikasi masalah adalah hal penting
dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Suatu masalah yang telah
diidentifikasi itu dipandang penting untuk dikaji atau diteliti jika
memenuhi lima hal penting pula, menurut Creswell (2012; yang
dikutip oleh Setyosari, 2016: 97), yaitu: (1) mengkaji suatu masalah
jika kajian atau penelitian tersebut dipandang menyelesaikan
kesenjangan atau menambah literatur yang ada (memperkaya
literatur); (2) mengidentifikasi dan mengkaji lalu meneliti masalah,
jika penelitian itu mengulang atau mereplikasi penelitian terdahulu
tetapi mengkaji pada subjek dan pada tempat yang berbeda; (3)
mengkaji masalah, jika penelitian itu memperluas penelitian
terdahulu atau mengkaji topik secara menyeluruh; (4) mengkaji
suatu masalah jika penelitian tersebut memberi makna terhadap
orang lain atau masyarakat lain; dan (5) mengkaji suatu masalah
jika penelitian tersebut memberikan perbaikan praktik.
Terdapat beberapa kriteria yang penting untuk diketahui bagi
seorang peneliti, khususnya peneliti pemula, dalam mengidentifik-
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asi suatu masalah untuk dijadikan topik atau fokus dalam
penelitian kualitatif. Fraenkel, dkk (2012: 89) mengemukakan
bahwa kriteria yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi
suatu masalah penelitian kualitatif, yakni: (1) masalah yang akan
diidentifikasi itu, sebaiknya masalah yang mudah dilakukan
pemecahannya namun bermakna; (2) masalah itu jelas sehingga
dapat memandu peneliti dalam pemecahannya; (3) masalah yang
diidentifikasi adalah masalah yang penting; (4) masalah itu juga
perlu mempertimbangkan etika dalam pemecahannya. Senada
pula dengan yang dikemukakan Fraenkel, dkk, kriteria suatu
masalah yang diidentifikasi untuk diteliti itu menurut Ary &
Sorensen (2010: 26) adalah sebagai berikut: (1) masalah itu sangat
urgen dan mendesak; (2) masalah tersebut, dalam pemecahannya
adalah merupakan sesuatu yang mengarahkan pada masalah baru
bagi penelitian lebih lanjut; (3) masalah yang diidentifikasi tersebut
merupakan masalah yang memang layak untuk diteliti; (4) masalah
itu, baiknya jika sesuai dengan bidang peneliti; dan (5) masalah itu
mempertimbangkan pula etika.
Sebelumnya telah diuraikan bahwa masalah adalah suatu
keadaan yang bersumber dan hubungan antara dua faktor atau
lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanda
dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu
jawaban (Cuba, 1987; Lincoln dan Guba, 1985: 218; Guba dan
Lincoln, 1981: 8, dalam Moleong, 2016: 93). Faktor yang
berhuhungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa fenomena
alam, kasus, gejala sosial, konsep, data empiris, pengalaman atau
unsur lainnya. Tujuan suatu penelitian pada dasarnya adalah
terpecahkanya masalah yang telah dirumuskan terlebih dahulu.
Hal itu dilakukan dengan jalan mengumpulkan sejumlah
pengetahuan identifikasi masalah yang memadai dan yang
mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktorfaktor yang berkaitan.
Bungin (2010: 43) menyebutkan bahwa untuk membantu
menemukan suatu masalah yang layak, maka perlu dilakukan
proses identifikasi terhadap suatu masalah. Proses identifikasi
masalah itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai
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berikut yaitu: (1) mengurangi berbagai pertanyaan tentang tema
masalah tertentu; (2) menampilkan indikasi-indikasi yang dapat
menyebabkan terjadinya masalah; (3) menginventarisir berbagai
masalah berdasarkan fenomena lapangan; (4) menampilkan
berbagai data statistik yang membuat terjadi masalah (apabila
perlu).
Beberapa pendapat (yang dikutip Agustinova, 2015: 84),
mengemukakan bahwa dalam proses mengidentifikasi masalah
untuk topik penelitian, maka perlu untuk mengenal masalah itu
secara baik. Untuk maksud tersebut maka kriteria dari masalah
yang akan diidentifikasi itu hendaknya dapat:
1. Feasible (dapat terpecahkan)
Masalah penelitian harus mampu dipecahkan oleh peneliti
dengan tidak banyak menghabiskan dana, tenaga dan waktu.
Aspek efisiensi dan efektif praksis, merupakan dasar kriteria
ini.
2. Menarik
Meneliti bukanlah pekerjaan mudah. Kegiatan ini harus betulbetul diminati. Apabila permasalahan yang diidentifikasi
kurang atau tidak menarik, maka peneliti tentu tidak akan pula
bergairah untuk melaksanakannya. Dapat diduga bahwa
hasilnya pun tidak akan baik, bahkan boleh jadi terhenti
karena ketidaktertarikannya itu. Sebaliknya hasilnya akan
baik, apabila peneliti memang sangat berminat melakukannya
dengan tekun sesuai masalah yang diidentifikasi sebelumnya,
dan tidak mudah putus asa apabila menjumpai kesulitan.
Faktor ini kelihatannya tidak formal dan bersifat subjektif.
Namun demikian biasanya faktor ini berkaitan erat dengan hal
yang bersifat formal, yaitu keahlian dan kepekaan terhadap
masalah. Bagi peneliti mahasiswa S1 atau peneliti pemula,
selain minat secara etis dipersyaratkan pula bahwa masalah
yang diteliti harus sesuai dengan bidang keahliannya.
Disamping hasilnya akan lebih baik, manfaat lainnya adalah
mudah dipertanggujawabkan.
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Selanjutnya Arikunto (2010: 42-43) memberikan pertimbangan akan mungkin tidaknya sebuah masalah diidentifikasi untuk
diteliti. Pertimbangan itu adalah dari sisi peneliti dan dari sisi faktor
pendukung yakni:
a. Ditinjau dari diri peneliti:
1) Peneliti mesti mempunyai kemampuan untuk meneliti
masalah itu, artinya menguasai hal yang melatarbelakangi
masalah dan menguasai metode untuk memecahkannya.
2) Mempunyai waktu dan tenaga yang cukup sehingga tidak
melakukannya asal selesai.
3) Peneliti mempunyai dana secukupnya untuk biaya
tranportasi, alat tulis menulis, bíaya penggandaan, dan
lain-lain.
b. Ditinjau dari faktor pendukung:
1) Tersedia data sehingga pertanyaan penelitian dapat
dijawab. Sebagai misal, peneliti lain mengetahui
bagaimanakah rasanya hidup di dalam tanah, sedangkan
untuk mencobanya seolah-olah tidak mungkin.
2) Jelas (clear) dan ada izin dan yang berwenang. Banyak hal
yang menarik untuk diteliti tetapi peneliti dibatasi oleh
peraturan-peraturan, yang mungkin menyangkut perihal
masalah politik, keamanan, ketertiban umum, dan
sebagainya. Dari sisi kejelasan masalah, pendefinisian inti
masalah perlu dilakukan dari berbagai sisi, antara lain
memperhatikan definisi dan kamus, kesepakatan umum,
jika perlu disertai dengan contoh yang konkret. Penjelasan
inti masalah dalam penelitian yang baik pada umumnya
diungkapkan dengan definisi operasional jelas.
3) Masalah penelitian tidak hanya harus dipahami oleh
peneliti, tetapi juga oleh masyarakat banyak. Semua orang
memberikan persepsi yang sama terhadap masalah yang
kita pilih tersebut. Peneliti berusaha mendiskusikan pula
masalah yang akan ditelitinya dengan teman sejawat atau
berkonsultasi/meminta pendapat seseorang atau beberapa orang yang dianggap ahli di dalam bidang yang akan
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ditelitinya. Hal ini untuk menghindari pengulangan
penelitian yang telah dilakukan peneliti lain.
4) Signifikan
Kriteria ini mengacu pada keharusan bahwa masalah
penelitian harus penting dipecahkan dan dapat
memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan
pemecahan masalah. Penelitian idealnya menjawab
pertanyaan yang memajukan pengetahuan dalam bidang
yang diteliti, juga secara praktis penelitian itu
meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
5) Etis (Ethical); Masalah penelitian sesuai atau berkenaan
dengan hal yang bersifat etika, moral, atau keyakinan
keyakinan agama yang dapat meresahkan masyarakat.
Intinya, penelitian itu tidak menyebabkan kerusakan bagi
manusia, alam, dan sosial.

E. Merumuskan masalah penelitian kualitatif
Di dalam melakukan penelitian, dikenal apa yang disebut
sebagai rumusan masalah. Terdapat perbedaan antara masalah
dan rumusan masalah. Seperti telah dikemukakan sebelumnya
bahwa, masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang
seharusnya dengan yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah
adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah
yang mesti dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data-data.
Secara ekstrim rumusan masalah dapat dikatakan sebagai
jantungnya penelitian, karena penelitian sendiri tak akan mungkin
berjalan, tak akan mungkin diadakan tanpa adanya rumusan
masalah. Suatu penelitian diadakan sebab adanya suatu masalah.
Dalam satu penelitian kualitatif, perumusan masalah diperlukan
untuk mempertajam fokus atau masalah yang dikaji, mempersempit atau memperjelas masalah hingga sespesifik mungkin sehingga
rumusan masalah ini kemudian akan membantu peneliti dalam
menentukan langkah-langkah yang tepat dalam penelitiannya.
Pertanyaan penelitian kualitatif di rumuskan dengan maksud
untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan
aspek-aspek lain (in context). Peneliti yang menggunakan
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pendekatan kualitatif, pada tahap awal penelitiannya akan
mengembangkan fokus penelitian sambil melakukan mengumpulkan data. Proses seperti ini disebut “emergent desing” (Lincoln dan
Cuba, 1985: 102). Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan
penelitian tidak dirumuskan sebagai defenisi operasional
penelitian tidak pula di rumuskan atas dasar definisi operasional
dari suatu variabel penelitian, seperti yang dilakukan dalam
penelitian kuantitatif. Akan tetapi, pertanyaan penelitian kualitatif
dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang
kompleks, interaksi sosial yang terjadi, dan kemungkinan di
temukan hipotesis atau teori baru (Sugiyono, 2016: 291).
Dapat dikatakan bahwa secara umum terdapat minimal tiga
kriteria yang diharapkan dapat dipenuhi dalam perumusan
masalah penelitian yaitu:
1. Kriteria pertama dari suatu perumusan masalah adalah
berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interogatif,
baik pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif,
maupun
pertanyaan
yang
memerlukan
jawaban
eksplanatoris, yaitu yang menghubungkan dua atau lebih
fenomena atau gejala di dalam kehidupan manusia;
2. Kriteria Kedua dari suatu masalah penelitian adalah
bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan
dan perkembangan teori, dalam artian bahwa pemecahannya
secara jelas, diharapkan akan dapat memberikan sumbangan
teoritik yang berarti, baik sebagai pencipta teori-teori baru
maupun sebagai pengembangan teori-teori yang sudah ada;
dan
3. Kriteria ketiga, adalah bahwa suatu perumusan masalah yang
baik, juga hendaknya dirumuskan di dalam konteks kebijakan
pragmatis yang sedang aktual, sehingga pemecahannya
menawarkan implikasi kebijakan yang relevan pula, dan dapat
diterapkan secara nyata bagi proses pemecahan masalah bagi
kehidupan manusia.
Secara umum pula dalam memformulasikan atau merumuskan suatu masalah penelitian, kiranya peneliti perlu untuk
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memperhatikan beberapa hal penting yang biasa diperhatikan
dalam perumusan masalah, yakni:
1. Aspek substansi; dari sisi aspek substansi atau isi yang
terkandung dalam rumusan masalah, perlu dilihat dari suatu
bobot atau nilai kegunaan akan manfaat pemecahan masalah
melalui tindakan penelitian. Misalnya; nilai aplikatifnya untuk
memecahkan masalah serupa atau yang mirip yang dihadapi
peneliti, kegunaan metodologiknya dengan ditemukannya
suatu model tindakan atau prosedur pemecahannya, serta
kegunaan teoritik dalam memperkaya atau mengoreksi teori
yang berlaku. Sedang dari sisi orisinalitas atau kebaruan,
apakah pemecahan dengan model tindakan dalam penelitian
itu merupakan suatu hal yang baru yang belum pernah
dilakukan peneliti sebelumnya. Jika sudah pernah berarti
hanya merupakan pengulangan atau replikasi saja.
2. Aspek formulasi; Pada aspek formulasi ini, seyogyanya
masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat interogatif
(pertanyaan), meskipun tidak dilarang dirumuskan dalam
bentuk deklaratif (pernyataan). Hendaknya dalam rumusan
masalah tidak terkandung masalah dalam masalah, tetapi
lugas menyatakan secara eksplisit dan spesifik tentang apa
yang dipermasalahkan.
3. Aspek teknis; pada aspek teknis ini, perhatian ditujukan
dengan hal yang terkait kemampuan dan kelayakan peneliti
untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang dipilih.
Pertimbangan yang dapat diajukan seperti kemampuan
teoritik dan metodologik. OIeh karena itu, disarankan untuk
berangkat dari permasalahan sederhana tetapi bermakna,
calon peneliti dapat saja melakukan di lingkungan terdekatnya
seperti: kelas, sekolah, masyarakat di sekitar tempat tinggal.
Sehingga tidak memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang
besar pula. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam suatu
penelitian kualitatif, bahwa fokus yang terkandung dalam
rumusan masalah merupakan situasi yang berada dalam
konteks yang alami.
4. Aspek langkah-langkah dalam merumuskan suatu masalahan
penelitian; yakni secara umum dapat mengikuti langkah
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berikut; (a) menentukan fokus penelitian; (b) mencari
berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan
fokus tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus; dan (c)
di antara faktor-faktor yang terkait, diadakan pengkajian
mana yang sangat menarik untuk ditelaah lebih dulu,
kemudian tetapkan mana yang dipilih dengan cara
mengaitkan faktor-faktor yang telah dipilih itu dengan fokus
penelitian (dalam Agustinova, 2015).
Dalam perumusan masalah penelitian, seorang peneliti
kualitatif, membuat rumusan masalahnya dalam bentuk kata
pernyataan maupun pertanyaan. Rumusan masalah bukan sebagai
sasaran penelitian atau pengujian hipotesis-hipotesis. Rumusan
masalah dalam penelitian kualitatif, juga bersifat mengikat, agar
peneliti tetap berada dalam fokus penelitian. Dalam bukunya
Education Research, Planning, Conducting and Evaluating
Quantitative and Qualitative Research, Creswell (2012: 62)
menjelaskan bahwa pertanyaan inti (rumusan masalah) dalam
penelitian kualitatif adalah pertanyaan besar yang dimiliki peneliti
dan mengharuskan adanya sebuah penjelasan berupa fenomena
sentral atau konsep sebuah penelitian. Para peneliti kualitatif
seyogyanya mengajukan sedikitnya satu rumusan masalah utama
dan beberapa sub-rumusan masalah. Mereka mengawali rumusan
masalahnya dengan kata-kata seperti bagaimana atau apakah
dengan menggunakan kata-kata eksploratoris, seperti mengeksplorasi atau mendeskripsikan. Selain itu, mereka harus menyajikan
rumusan masalah yang umum dan luas yang memungkinkan
mengeksplorasi gagasan-gagasan partisipan dan harus fokus pada
satu fenomena utama. Rumusan masalah dalam penelitian
kualitatif juga harus menyebutkan partisipan dan lokasi penelitian.
Selain yang disebutkan di atas, hal yang juga penting untuk
diperhatikan peneliti dalam merumuskan masalah penelitian
kualitatif adalah hal yang terkait dengan bentuk atau jenis rumusan
masalah. Dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif
Interdisipliner, Kaelan (2012: 70-71) mengemukakan bahwa ada
tiga bentuk atau jenis rumusan masalah penelitian yang
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dikembangkan berdasarkan taraf eksplanasinya (level of
explanation), yakni: (1) rumusan masalah yang bersifat deskriptif,
yang mengarahkan seorang peneliti untuk mengungkap atau
melukiskan situasi fenomena sosial, budaya, dan keagamaan
secara menyeluruh, dengan segala aspeknya; (2) Rumusan
masalah yang bersifat komparatif, yang mengarahkan peneliti
untuk membandingkan suatu konteks sosial, budaya dan
keagamaan tertentu dengan konteks sosial, budaya dan
keagamaan lainnya; dan (3) Rumusan masalah yang bersifat
asosiatif atau hubungan, yang memandu peneliti untuk
mengkonstruksi hubungan antar situasi atau konteks konteks
sosial, budaya dan keagamaan satu dengan lainnya.
Sejalan dengan yang dikemukakan Kaelan itu, Sugiyono (2016:
291) mengemukakan pula bahwa berdasarkan level of explanation
suatu gejala sosial maka secara umum terdapat empat bentuk atau
jenis rumusan masalah pada penelitian kualitatif, yang dapat
dikelompokkan ke dalam bentuk rumusan masalah kualitatif yang
bersifat; (1) deskriptif; (2) komparatif; (3) asosiatif; dan (4)
komparatif-asosiatif.
Rumusan masalah yang berbentuk deskriptif kualitatif
merupakan suatu rumusan masalah yang memandu peneliti
kualitatif untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi atau
gejala-gejala sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan
mendalam. Sedangkan bentuk rumusan masalah yang bersifat
komparatif menurut Sugiyono, merupakan rumusan masalah yang
memandu seorang peneliti untuk membandingkan dua fenomena
sosial atau lebih (problema komparasi), atau antara domain
konteks sosial yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini
peneliti berusaha mencari persamaan dan perbedaan dari konteks
soaial atau fenomena, selanjutnya mencari makna atau manfaat
sesuai adanya persamaan dan perbedaan yang ada.
Rumusan masalah yang berbentuk asosiatif kualitatif,
menurut Sugiyono (2016: 290) merupakan rumusan masalah
penelitian kualitatif yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi
hubungan antara situasi sosial atau domain fenomena satu dengan
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yang lainnya. Rumusan masalah assosiatif dibagi menjadi tiga; (1)
Hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala yang
kemunculannya bersamaan namun bukan merupakan hubungan
interaktif, contohnya pertanyaan “adakah hubungan antara
banyaknya mahasiswa yang diterima di suatu perguruan tinggi
dengan tingkat korupsi di suatu negara?”; (2) Hubungan kausal;
adalah hubungan yang bersifat saling berinteraksi (sebab dan
akibat) ditandai dengan adanya variable dependen dan variable
yang independen; dan (3) Hubungan reciprocal atau interaktif
adalah hubungan yang saling mempengaruhi dimana tidak jelas
variable mana yang menjadi dependen maupun independen.
Sedangkan rumusan masalah yang berbentuk komparatifasosiatif, menurut Sugiyono (2016: 291) adalah rumusan masalah
yang memandu peneliti untuk menemukan perbandingan
hubungan atau pengaruh situasi sosial atau fenomena sosial yang
satu dengan situasi sosial atau fenomena sosial yang lainnya pada
tempat atau waktu yang berbeda.
Pemahaman tentang bentuk perumusan masalah penelitian
sebagaimana yang diungkapkan Sugiyono dan Kaelan di atas,
merupakan pengetahuan yang penting untuk dimiliki peneliti,
khususnya bagi peneliti pemula, agar masalah yang dirumuskannya menjadi baik. Rumusan masalah penelitian yang baik itu,
menurut Kaelan (2012: 74), mesti memiliki ciri sebagai berikut,
yakni:
1. Mempunyai nilai guna penelitian, artinya, bahwa masalah
yang dirumuskan dipandang sebagai masalah yang memiliki
nilai penelitian, yakni jika mempertimbangkan aspek keaslian
(orisinalitas); issue yang menarik serta konteksnya bersifat
aktual; dinyatakan dalam suatu hubungan yang jelas antara
aspek atau objek yang diteliti; mengenai sesuatu issue atau
persolan yang urgen untuk diteliti; sesuatu yang dapat diteliti
melalui proses ilmiah ilmu pengetahuan; dinyatakan dalam
pertanyaan atau pernyataan;
2. Bersifat mudah terpecahkan; yang berarti bahwa masalah
penelitian yang dirumuskan mestinya adalah suatu persoalan
yang dapat dijawab atau dipecahkan. Termasuk pula aspek
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3.

fisibilitas masalah haruslah jelas fokusnya, dan memiliki
kesesuaian antara rencana dengan kemampuan peneliti untuk
melakukan penelitian, baik dari segi fisik-mental, maupun dari
segi ketersediaan waktu, biaya, hingga ketersediaan data di
lapangan; dan
Sesuai dengan kualifikasi keilmuan peneliti; yakni bahwa
selain nilai penelitian dan fisibilitasnya, mempertimbangkan
kualifikasi keilmuan yang peneliti miliki menjadi aspek penting
pula dalam merumuskan masalah yang baik dalam penelitian.
Sebab, pada akhirnya sebuah penelitian dapat dilakukan
dengan baik dan diselesaikan, sangat bergantung pada
kemampuan keilmuan seorang peneliti. Oleh karena itu,
rumusan masalah yang dipilih atau direncanakan mesti
disesuaikan pula dengan kualifikasi keilmuan peneliti,
termasuk minat dan kecenderungannya dalam meneliti. Jika
memaksakan meneliti masalah yang tidak sesuai dengan
klasifikasi ilmu, minat dan kecenderungan peneliti, maka
kemungkinan besar tidak akan memperoleh hasil penelitian
yang baik atau hasil yang memuaskan dari kegiatan
penelitiannya.

Selanjutnya, terkait dengan perumusan masalah penelitian
kualitatif itu, dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif,
Moleong (2016: 112) memaparkan sembilan prinsip penting yang
perlu diperhatikan peneliti dalam memahami atau merumuskan
masalah sebagai fokus dalam penelitian kualitatif. Sembilan prinsip
penting yang dimaksud Moleong itu, yakni:
1. Perumusan masalah penelitian kualitatif dibuat sekedar untuk
memberikan arahan, penunjuk atau penuntun, atau acuan
untuk menemukan masalah yang sebenarnya. Karena itu,
rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat
sementara (untuk menemukan teori dasar)
2. Perumusan masalah penelitian kualitatif dibuat untuk dapat
menunjang upaya penemuan dan penyusunan teori substantif
yang bersumber dari data lapangan, bukan masalah untuk
pengujian teori. Karena itulah, rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif bersifat tentatif, luwes, longgar, dan
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4.

5.

6.

7.

8.

terbuka (dapat berubah dalam proses pelaksanaan
penelitian);
Perumusan masalah penelitian kualitatif dibuat sebagai upaya
untuk menghubungkan dua faktor (domain konteks atau
fenomena) sehingga akan menimbulkan tanda tanya
(permasalahan). Dari rumusan masalah seperti inilah
menunjukkan bahwa ada persoalan penting untuk diteliti dan
dicarikan pemecahan atau jawabannya.
Perumusan masalah yang baik dalam penelitian kualitatif,
hendaknya tidak mengabaikan aspek kepustakaan. Sebab,
telaah kepustakaan menjadi salah satu sumber penting untuk
menemukan kategorisasi, tema, aspek substantif dari rumusan masalah penelitian;
Perumusan masalah penelitian kualitatif dibuat, namun pada
akhirnya akan ditentukan oleh sebuah fokus yang dipilih. Hal
inilah, yang biasa disebut dengan fokus (arah-orientasi) dalam
penelitian kualitatif;
Perumusan fokus masalah penelitian kualitatif yang baik akan
sangat membantu bagi seorang peneliti untuk memilih dan
memilah data-data mana yang penting dan relevan bagi
penelitian, dan mana yang tidak atau kurang penting. Sebab,
sekali seorang peneliti kualitatif memasuki area penelitiannya,
maka peneliti itu akan “kebanjiran” data dari berbagai sumber
apapun.
Perumusan masalah penelitian kualitatif yang dibuat,
sepenuhnya ditentukan oleh peneliti sesuai dengan
pengetahuan, pengalaman, minat dan gaya yang dikehendakinya, apakah secara diskusi atau secara proporsional, atau
secara gabungan. Karena itulah, penelitian kualitatif itu
memandang peneliti pelaksana sebagai instrumen kuncinya.
Perumusan masalah penelitian kualitatif dibuat dengan
memiliki posisi yang berbeda secara substansial dengan latar
belakang, tujuan, dan metode penelitian. Walaupun pada
praktiknya, perumusan masalah itu menjadi bagian yang tak
terpisahkan dalam penelitian sebab hal itu menjadi pusat, titik
berangkat, dan tujuan akhir penelitian. Misalnya, posisi
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9.

rumusan masalah berada setelah latar belakang, karena latar
belakanglah yang mendasari rumusan masalah.
Perumusan masalah penelitian kualitatif yang baik mesti
menggunakan bahasa yang baik, pula, jelas, mudah
dimengerti, dan pastinya operasional pula dalam observasinya. Sebab, rumusan masalah penelitian (pertanyaan utama
penelitian) itulah sesungguhnya yang dicarikan jawaban
melalui keseluruhan proses penelitian (laporan hasil).

Selain uraian pandangan tentang menemukan dan
merumuskan masalah penelitian sebagaimana yang telah
diuraikan di atas, terdapat pula pandangan ahli yang mengatakan
bahwa berbagai cara dapat dilakukan peneliti untuk menemukan
dan merumuskan masalah penelitian kualitatif. Silvermen (2005: 49) mengungkapkan bahwa terdapat lima macam dasar penemuan
dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif. Dasar
penemuan dan perumusan masalah itu adalah sebagai berikut:
1. Pertama; adalah perumusan masalah penelitian berdasarkan
pada kepedulian seseorang terhadap teori. Misalnya, peneliti
melakukan penelitian karena dia beranggapan atau menemukan ada masalah dengan teori dan konsep tertentu. Sehubungan
dengan itu, dia mempunyai masalah yang hendak dia jawab
dengan melakukan penelitian yang berhubungan dengan teori
dan konsep tertentu itu. sebagai contoh; seorang peneliti ingin
melakukan penelitian di suatu wilayah berdasarkan adanya
masalah yang peneliti itu temukan pada teori sosial tertentu,
misalnya tentang teori Marxisme. Contoh lain, adalah
penelitian yang dilakukan seorang peneliti tentang petani di
suatu daerah. Peneliti itu melakukan penelitian karena dia
menemukan adanya kelemahan pada satu teori yang dibangun
oleh seorang teoritis tentang fenomena yang sama.
2. Kedua; adalah perumusan masalah penelitian yang berdasarkan atas adanya persoalan metodologis. Hal yang Silverman
maksud itu adalah peneliti melakukan penelitian karena peneliti
memandang ada masalah yang berkaitan dengan metode
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain.
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Dalam hal ini, berarti peneliti itu telah mempunyai masalah
yang hendak dia jawab yang berhubungan dengan metode
tertentu. Mungkin peneliti sebelumnya menggunakan langkah
metode kuantitatif sehingga hasil penelitian tersebut
dipertanyakan kembali oleh si peneliti itu. Mungkin saja peneliti
itu ingin melakukan studi lanjutan mengenai hal yang sama
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk
menjawab atau menelaah kasus fenomana yang sama.
3. Ketiga; adalah perumusan masalah penelitian yang berdasarkan atas adanya jurang (gap) antara das sein (harapan) dengan
das sollen (kenyataan). Menurut Silverman, hal ini adalah
masalah dalam artian perbedaan antara yang diharapkan
dengan kenyataan yang terjadi. Masalah penelitian yang
bersumber dari masalah-masalah sosial termasuk dalam
kategori ini. Contoh dari masalah penelitian kualitatif dalam
kategori ini seperti, seharusnya yang diharapkan angka
kemiskinan rendah, namun yang terjadi kenyataannya angka
kemiskinan tinggi. Contoh yang lain adalah, seharusnya anakanak diasuh baik dalam keluarga di rumah (das sein), tapi
kenyataannya banyak anak-anak yang hidup atau berkeliaran di
jalanan (das sollen). Perumusan masalah penelitian kualitatif
terkait dengan rumusan yang ketiga tersebut adalah masalah
sosial yang dirumuskan menjadi masalah penelitian kualitatif.
4. Keempat; adalah perumusan masalah penelitian yang
berdasarkan atas adanya realitas yang penuh teka teki (a puzzle
datum). Menurut Silverman, hal ini berarti bahwa seorang
peneliti melakukan penelitian bukan karena ada masalah teori
atau metodologis, melainkan karena ada masalah yang
berkaitan dengan realitas tertentu yang seseorang peneliti
belum mengetahui jawaban dari teka teki itu atau suatu hal
yang belum ada jawabannya. Silverman memberi contoh
dengan menggunakan pandangan Giddens (2002) untuk lebih
menjelaskan hal ini. Kata Giddens, masalah tersebut ada bukan
hanya karena adanya kekurangan pengetahuan tentang
sesuatu hal, akan tetapi juga karena ada jurang pemahaman
atau pengetahuan mengenai realitas tertentu. Giddens
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menganjurkan para ahli sosiologi untuk meneliti realitas yang
menjadi teka teki (a puzzle datum) itu.
5. Kelima; adalah perumusan masalah penelitian yang berdasarkan atas penerapan suatu ide, gagasan, model, atau berupa
konsep, atau dapat pula ingin merumuskan ide-ide pemecahan
masalah. Masalah dalam penelitian seperti ini, kata Silverman,
biasa disebut ‘kaji tindak’ (action research) atau penelitian yang
berorientasi terapan, seperti telaah atau kajian dalam sosiologi
terapan. Dalam hal ini, masalah penelitiannya adalah belum
adanya atau belum baiknya pemecahan dari suatu masalah.
Sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian
kualitatif ini, secara lebih jelas, Creswell, J.W. (2012: 49) dalam
bukunya Qualitative inquiry and research design: Choosing among
five approaches mengemukakan bahwa ada beberapa karakteristik
dari rumusan pertanyaan yang merupakan topik masalah
penelitian kualitatif itu, yakni sebagai berikut:
a. Adanya rumusan masalah utama dan sub-rumusan masalah
yang lebih spesifik. Rumusan masalah utama merupakan
pertanyaan umum tentang konsep atau fenomena yang akan
diteliti. Peneliti penelitian kualitatif mengajukan pertanyaan
ini sebagai masalah umum yang tidak dimaksudkan untuk
membatasi penelitian.
b. Adanya keterkaitan pertanyaan utama dengan pendekatan
metode penelitian kualitatif tertentu.
c. Rumusan masalah diawali dengan kata apa, bagaimana,
mengapa.
d. Rumusan masalah fokus pada satu fenomena atau konsep
utama.
e. Rumusan masalah mengandung kata kunci yang mengarah
pada metode penelitian kualitatif tertentu misalnya
menemukan (grounded theory), berusaha memahami
(etnografi), mengeksplorasi suatu proses (studi kasus),
mendeskripsikan
pengalaman-pengalaman
partisipan
(fenomenologi), dan menyajikan cerita-cerita (penelitian
naratif).
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f. Rumusan masalah menggunakan kata-kata yang bersifat
eksploratoris berupa kata-kata tidak langsung (nondirectional
words) ketimbang kata-kata langsung (directional words),
seperti "berdampak pada”, "mempengaruhi," "menentukan,"
"menyebabkan," dan "menghubungkan."
g. Rumusan masalah akan terus berkembang dan berubah
selama penelitian, namun tetap konsisten dengan asumsi
dasar pada rancangan penelitian.
h. Rumusan masalah open-ended (terbuka), tanpa perlu merujuk
pada literatur atau teori tertentu, kecuali jika ada strategi
penelitian kualitatif yang menganjurkan hal tersebut.
Rumusan masalah dalam penlitian kualitatif, tentunya
berbeda dengan rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif.
Terdapat beberapa perbedaan mengenai identifikasi dan rumusan
masalah yang ditampilkan antara penelitian kualitatif dan
kuantitatif. Adapun perbedaannya yang dimaksud dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.1. Perbedaan Penelitian Kuantitatif dan Penelitian
Kualitatif dari Aspek Identifikasi dan Rumusan Masalah
Research
with
subjects
(Quantitative)
Apa yang saya tahu tentang
masalah yang akan
memungkinkan saya untuk
merumuskan dan menguji
hipotesis?
Konsep apa yang bisa saya
gunakan untuk menguji
hipotesis ini?

Research with informant
(Qualitative)
Apa informan saya tahu
tentang budaya mereka yang
saya cari tahu?

Apa konsep yang informan
saya gunakan untuk
mengklasifikasikan
pengalaman mereka?

Bagaimana saya bisa
Bagaimana informan saya
mendefinisikan konsep-konsep mendefinisikan konsepini secara operasional?
konsep ini?
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Research
with
(Quantitative)

subjects Research with
(Qualitative)

informant

Teori ilmiah apa yang dapat
menjelaskan data?

Bagaimana informan saya
menjelaskan pengalaman
mereka?

Bagaimana saya bisa
menginterpretasikan hasil dan
melaporkannya dalam bahasa
rekan-rekan saya?

Bagaimana saya bisa
menerjemahkan
pengetahuan budaya
informan saya ke deskripsi
pemahaman budaya rekanrekan saya?

dikutip dan diterjemahkan dari Spradley, J.P. (1979). The etnographic
interview. Fort Worth, TX: Harcout Brace Jovanovich College Publishers

Berdasarkan uraian pada tabel diatas, dapat kemukakan
beberapa poin kesimpulan mengenai perbedaan identifikasi dan
rumusan masalah yang terdapat pada rumusan masalah penelitian
kualitatif dan penelitian kuantitatif, yaitu:
 Masalah pada penelitian kuantitatif, jelas dan menjadi titik
tolak penelitiannya sedangkan masalah pada penelitian
kualitatif, rumusannya belum jelas sehingga masih dapat
dikembangkan.
 Rumusan pertanyaan pada penelitian kuantitatif lebih
mengarah pada hubungan sebab-akibat, korelasi, pengaruh,
dsb. Sedangkan rumusan pertanyaan pada penelitian
kualitatif mengarah pada satu fokus utama yang nantinya
bisa dikembangkan menjadi sub-masalah.
 Identifikasi masalah pada penelitian kuantitatif beranjak dari
kesenjangan teori dengan realita di lapangan. Sedangkan
identifikasi masalah pada penelitian kualitatif beranjak dari
fenomena atau gejala yang timbul dari masyarakat namun
belum bisa dijelaskan sehingga menimbulkan suatu
pertanyaan.
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 Jawaban dari rumusan masalah pada penelitian kuantitatif
bersifat stastistik sedangkan jawaban dari rumusan masalah
pada penelitian kualitatif adalah data nominal yang
kemudian dijelaskan dengan kata-kata sehingga muncul
kebermaknaan.
 Pertanyaan penelitian kualitatif diawali dengan mengapa,
dan bagaimana, sehingga memunculkan jawaban yang
memerlukan penjelasan panjang. Sedangkan pertanyaan
pada penelitian kuantitatif diawali dengan apa sehingga
memunculkan jawaban singkat seperti ya atau tidak.
Berdasarkan uraian tabel diatas itu pula dan uraian-uraian
sebelumnya tentang masalah dalam penelitian kualitatif itu, maka
dapat dikatakan bahwa perumusan suatu masalah merupakan
kegiatan awal penting bagi peneliti sebelum melakukan penelitian.
Pentingnya perumusan masalah itu karena dipandang:
1. Sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi
diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai penyebab
kegiatan penelitian itu menjadi ada dan dapat dilakukan.
2. Sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dan suatu
penelitian. Perumusan masalah ini tidak berharga mati, akan
tetapi dapat berkembang dan berubah setelah peneliti sampai
di lapangan.
3. Sebagai penentu jenis data macam apa yang perlu dan harus
dikumpulkan oleh peneliti, serta jenis data apa yang tidak atau
kurang perlu dan harus disisihkan oleh peneliti. Keputusan
memilih data mana yang perlu dan data mana yang tidak perlu
akan dapat dilakukan peneliti, karena melalui perumusan
masalah, maka peneliti menjadi tahu mengenai data yang
bagaimana yang relevan dan data yang bagaimana yang tidak
atau kurang relevan dalam proses kegiatan penelitiannya. Dan
juga dapat menjadi petunjuk dalam menentukan para
informan-informan dalam kegiatan penelitian.
4. Dengan adanya perumusan masalah penelitian, maka para
peneliti kualitatif juga menjadi dapat dipermudah di dalam
menentukan siapa yang akan menjadi populasi dan sampel
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penelitian yang dalam penlitian kualitatif dikatakan sebagai
subjek atau partisipan penelitian, dan manfaat lainnya.

F. Fokus dan masalah
Terdapat dua istilah yang penting dalam sebuah penelitian,
khususnya penelitian kualitatif. Dua istilah yang penting tersebut
sesungguhnya menjadi penentu (substansi) tentang baik tidaknya
sebuah penelitian yang dalam hal ini penelitian kualitatif. Kedua
istilah penting itu, tidaklah lain adalah “Fokus” dan “Masalah”
(“focused” or “ problem”). “Masalah” (problem) yang telah
didiskusikan sebelumnya, sesungguhnya tidak sama dengan makna
“Fokus”, yang akan didiskusikan kemudian. Menurut Ibrahim
(2015: 25) bahwa untuk penelitian kuantitatif, masalah dan
rumusan masalah menjadi istilah yang khas didalamnya,
sebagaimana “Fokus” yang menjadi karakteristik pada penelitian
kualitatif. Sederhananya, istilah ‘masalah dan rumusan masalah’
banyak digunakan oleh penelitian kuantitatif, sedangkan istilah
“Fokus” (focused) banyak digunakan oleh penelitian kualitatif, atau
dengan kata lain, istilah “Fokus” (focused) identik dengan
penelitian kualitatif.
Meskipun kedua istilah tersebut, yakni masalah dan fokus
memiliki makna yang berbeda, dan digunakan sebagai sebuah ciri
dari jenis penelitian sebagaimana yang dikemukakan Ibrahim di
atas, akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena itu pula,
penting difahami kedua istilah ini dalam penelitian kualitatif.
Pengertian tentang masalah, telah diuraikan dan telah pula banyak
dibahas sebelumnya, bersama rumusan dan indentifikasi masalah.
Namun, perlu dikemukakan kembali pengertian umum dari
masalah itu yakni suatu keadaan yang bersumber dari hubungan
antara dua faktor atau lebih, kemudian menghasilkan situasi yang
menimbulkan tanda tanya, dan dengannya memerlukan upaya
untuk mencari sesuatu jawaban atau suatu solusi. Dalam definisi
yang umum, apa yang disebut dengan masalah itu adalah ketika
ada hubungan atau kesenjangan (gap) yang tidak wajar antara dua
faktor atau situasi yakni faktor des sein (harapan) dengan faktor
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das sollen (kenyataan). Masalah dapat berarti kondisi ketika
ditemukan adanya ketidaksesuaian hubungan antara realitas
dengan idealitas. Kesejangan inilah yang lazimnya menjadi kata
kunci masalah untuk sebuah fokus penelitian.
Sedangkan “fokus” (focused), secara bahasa dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Echol & Shadily, 2000: 250) berarti
“titik api” (terang atau jelas) atau pusat perhatian. “Fokus”
(focused) dapat dimaknai pula sebagai ‘sasaran’, titik pusat, arah
atau orientasi, dan pilihan. Dengan demikian, “fokus” (focused)
penelitian dapat dipahami sebagai berdasar makna kata “fokus”
tersebut, yakni: (1) sebagai objek yang dipilih untuk dijadikan
sasaran penelitian, dalam hal ini adalah penelitian kualitatif; (2)
sebagai titik pusat dimana penelitian (kualitatif) akan diarahkan
atau dilaksanakan; (3) sebagai arah pokok atau orientasi penelitian
yang hendak dilakukan; (4) sebagai pilihan aspek, atau titik objek
dalam sebuah penelitian, yang dalam hal ini penelitian kualitatif
(Ibrahim, 2015: 26).
Karena hal itu pula, maka dapat dikatakan bahwa fokuslah
yang akan mengarahkan seorang peneliti untuk akan mengamati
objek apa, mengkaji objek apa, menelaah objek apa, dimana objek
sasarannya, bagaimana pula orientasinya, aspek apa, dan melibatkan siapa. Bahkan menurut Moleong (2016: 115), seorang peneliti
pasti memiliki orientasi dalam setiap penelitian yang dilakukannya,
baik teoritis maupun paradigmanya atau juga baik karena
pengetahuan maupun dengan pengalamannya.
“Fokus” (focused), sebagaimana yang dimaknai dari makna
katanya yaitu sebagai sasaran dan target pilihan (pilihan utama),
sebagai titik pusat (pusat perhatian), arah (orientasi kajian), maka
fokus dalam penelitian kualitatif merupakan pilihan masalah yang
dijadikan pusat perhatian atau target sasaran, atau orientasi
kajian. Oleh arena itu, maka fokus (focused) yang menjadi titik
pilihan utama harus jelas dan terang. disinilah, menurut Moleong
(2016: 108), bahwa fokus yang dipilih itu menjadi pembatasan
masalah dalam penelitian kualitatif. Dengan menentukan fokus
atau titik objek pilihan, seorang peneliti kualitatif, sudah
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membatasi kajiannya hanya pada apa yang menjadi pilihan
fokusnya, dan tidak mengkaji selain fokus yang telah dipilih atau
yang telah ditentukannya. Jadi fokus dimaksudkan untuk
pembatasan masalah penelitian.
Pembatasan masaIah merupakan tahap yang sangat
menentukan dalam sebuah penelitian kualitatif walaupun sifatnya
luas namun akan ditarik kesimpulan penting darinya. Karena itu,
kedudukan masalah dan rumusan fokus penelitian yang baik
merupakan hal yang sangan penting bagi suatu peneltian kualitatif.
Hal itu, menurut Ibrahim (2015: 30) dapat dipahami dari empat hal
pokok yang terkait secara jelas dan harus disadari dalam penelitian
kualitatif, karena:
a. Tidak ada penelitian kualitatif yang berangkat dari suatu
realitas yang kosong/vakum. Karena itu pula suatu penelitian
tidak dimulai dan sesuatu yang vakum (kosong). Implikasinya,
peneliti seyogyanya perlu membatasi kajian masalah studi
kualitatifnya dengan bertumpu pada fokus penelitian. Peneliti
mesti berangkat dari realitas tampak (meskipun masih
nampak kabur) dan yang nyata. Apa yang disebut dengan
permasalahan dan dijadikan fokus dalam penelitian
(kualitatif), mesti berdasar pada realitas yang bersifat alami,
faktual, dan nyata.
b. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber
dan pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang
diperolehnya melalui telaah kepustakaan ilmiah ataupun
kepustakaan lainnya. Oleh karena itu, penentuan fokus
merupakan sebuah keharusan dalam penelitian kualitatif.
Fokus yang diambil dari berbagai analisis terhadap persoalan
(fenomena) yang terjadi dilapangan. Fokus inilah yang
selanjutnya akan dikaji, diteliti, dan dicari jawabannya dalam
proses penelitian kualitatif, baik sebagai penjelasan rinci
terhadap sebuah persoalan (fenomena) maupun problem
solving atas suatu persoalan yang diteliti.
c. Apapun bentuknya, penelitian kualitatif yang dilakukan tidak
lain bertujuan untuk menemukan solusi pemecahan masalah
(problem solving) dan menjawab apa yang menjadi persoalan
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dalam penelitian. Ini artinya, bahwa ketuntasan penelitian
kualitatif itu bergantung dari keberhasilan penelitinya
mengemukakan jawaban yang baik, jelas dan argumentatif
terhadap apa yang menjadi pertanyaan dlam penelitian
kualitatif baik pertanyaan utama (major research) maupun
rinciannya (minor research).
d. Sesempurna apapun rumusan fokus dan rencana yang
dibangun dalam proposal penelitian kualitatif, tetap saja
masih bersifat sementara dan memiliki kemungkinan
perubahan dan penyempurnaan, sepanjang proses penelitian
berlangsung. Kendati pun demikian, proposal penelitian
kualitatif tetap harus ditulis dengan dasar pijakan realitas atau
fenomena yang nyata dan teramati. Masalah penelitian
kualitatif yang bertumpu pada fokus yang ditetapkan masihlah
bersilat tentatif dapat diubah sesuai dengan situasi latar
penelitian.
Fokus (focused) dalam penelitian kualitatif menurut Ibrahim
(2015: 26) adalah bersifat terbuka, artinya tidak ada keharusan
bagi seorang peneliti penelitian kualitatif, untuk menganut suatu
orientasi teori atau paradigma teori tertentu. Fokus dalam
penelitian kualitatif lebih ditentukan oleh pilihan subjektif dari
seorang penelitinya. Fokus itulah yang menjadi pembatas dari
masalah penelitian kualitatif itu. Karena itu, menentukan fokus dan
merumuskannya menjadi titik tolak atau pangkal dasar
berangkatnya kajian di dalam pelaksanaan penelitian kualitatif.

G. Fokus penelitian kualitatif
Sebelumnya pada bagian uraian tentang fokus telah
dikemukakan tentang masalah penelitian bahwa masalah dalam
penelitian kualitatif dipandang sebagai fokus dalam penelitian
kualitatif. Berdasarkan uraian sebelumnya itu pula, maka dapat
dikemukakan bahwa terdapat dua maksud tertentu yang ingin
dicapai oleh peneliti dalam menetapkan fokus penelitiannya.
Pertama, bahwa penetapan fokus akan membatasi kajian penelitian yang hendak dilaksanakannya. Jadi dalam hal ini fokus akan
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membatasi bidang inkuiri atau penyelidikan; Kedua, penetapan
fokus itu berfungsi pula untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusif
atau memasukkan-mengeluarkan informasi-data yang baru
diperoleh dari lapangan penelitian kualitatif. Jadi dengan
penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti kualitatif
dapat membuat keputusan yang tepat pula tentang pengumpulan
data apa yang hendak dikumpulkan dan data mana yang tidak
perlu.
Berkaitan dengan perihal fokus dalam penelitian kualitatif,
Moleong, (2016: 118) memberi beberapa langkah yang dapat
ditempuh oleh seorang perencana penelitian kualitatif. Pertama;
tentukan fokus penelitian; Kedua; cari berbagai faktor atau aspek
yang mungkin berkaitan dengan fokus, atau biasa disebut dengan
subfokus; Ketiga; dari faktor atau aspek tersebut, pertimbangkan
mana-mana yang menarik untuk ditelaah dalam penelitian yang
berparadigma kualitatif; Keempat; hubungkan secara logis faktor
atau aspek subfokus yang dipilih dengan fokus utama penelitian.
Salah satu asumsi dalam pandangan penelitian kualitatif
tentang gejala (fenomena sosial) menurut Sugiyono (2017: 286)
adalah bahwa gejala (fenomena sosial) itu bersifat holistik
(menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga seorang
peneliti kualitatif tidak akan menetapkan fokus dalam penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian (sebagaimana yang
biasa dilakukan pada penelitian berparadigma kuantitatif). Dengan
makna lain bahwa peneliti kualitatif akan menetapkan fokus
penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi atau kondisi sosial
yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor),
dan aktivitas(activity) yang berinteraksi secara berkaitan dan atau
sinergis.
Sehubungan dengan fokus penelitian, untuk mempertajam
orientasi atau arah utama dari penelitian kualitatif yang dilakukan
oleh seorang peneliti, maka menurut Sugiyono (2016: 288)
biasanya peneliti kualitatif menetapkan fokus penelitiannya.
Spradley (yang dikutip Sugiyono, 2017: 286) menyatakan bahwa “A
focused refer to a single cultural domain or a few related domains”
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maknanya adalah bahwa fokus dari penelitian, merupakan domain
tunggal atau beberapa domain yang terkait dengan situasi sosial
(fenomena sosial). Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus
dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi
yang akan diperoleh dari situasi sosial (fenomena di lapangan).
Sementara menurut Ibrahim, (2015: 27) bahwa dalam penelitian
kualitatif itu, penentuan fokus senantiasa didasarkan pada nilai;
problematik, keistimewaan, keunikan, dan kekinian.
Merumuskan masalah apa yang hendak diteliti merupakan
pekerjaan utama dalam penelitian, sebab masalah itu menjadi titik
berangkat sebuah penelitian yang akan dilakukan. Jelasnya sebuah
masalah dalam penelitian akan membantu bagi seseorang peneliti
untuk memilih fokus apa yang akan dikaji dalam penelitiannya.
Dalam praktik penelitian kualitatif, ada beberapa istilah yang
terkait dengan apa yang di sebut sebagai masalah dalam penelitian
kualitatif, yaitu: problematik, keistimewaan, keunikan, dan
kekinian. Selanjutya istilah tersebut diuraikan secara ringkas
menurut Ibrahim (2015: 26-27) seperti berikut ini.
Problematik; bermakna adanya persoalan atau permasalahan
dalam hubungan-hubungan faktor atau aspek objek fenomena,
atau suatu keadaan, dimana suatu kenyataan tidak terwujud
sebagaimana realitas yang diharapkan terjadi. Keadaan seperti
itulah, yang umumnya digunakan dalam definisi masalah di atas,
yakni problematik, dimana terjadinya situasi atau keadaan
kesenjangan antara realitas (kenyataan-des sein) dengan idealitas
(harapan-das sollen), sehingga memerlukan jawaban (pencarian
solusi) terhadap situasi atau keadaan yang problematik itu. Oleh
karena itu, situasi atau keadaan yang problematik biasa di sebut
sebagai masalah, yang dari masalah itu kemudian dapat dilakukan
proses penelitianya dalam rangka mencari pemecahan atau
jawaban dari hal yang situasi atau keadaan yang problematik
tersebut.
Keistimewaan; bermakna adanya situasi atau kondisi keadaan
yang luar biasa, monumental, dan mempunyai nilai lebih
dibandingkan dengan situasi-situasi atau kondisi keadaan yang ada
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pada umumnya. Sesuatu yang termaksud itu, dianggap istimewa
jika di dalamnya terdapat nilai-nilai yang lebih dibandingkan
dengan situasi, kondisi, atau keadaan yang lazim nampak ada atau
terjadi. Karena itu nilai keistimewaan ini menjadi sebuah pertimbangan penting untuk mengatakan bahwa sesuatu itu dapat disebuat
atau dipandang sebagai sebuah masalah, dan penting untuk
dilakukan penelitian. Dengan kata lain bahwa dari masalah yang
memiliki nilai keistimewaan itu, selanjutnya akan dilakukan proses
penelitiannya dalam rangka mencari pemecahan atau jawaban
masalah itu.
Keunikan (unik); bermakna adanya situasi dan kondisi yang
tidak lazim, atau biasa secara umum ada, bahkan situasi dan
kondisi itu terkesan tidak normal atau tidak wajar, karena sangat
berbeda dengan realitas yang ada pada umumnya. Bahkan sesuatu
(situasi dan kondisi) itu dapat di sebut “unik” dan memiliki ciri khas
yang “aneh” (tidak lazimnya). Karena itu, nilai keunikan, keanehan
dan ketidaklaziman inilah maka sesuatu itu dapat disebut sebagai
masalah, dan dapat dilakukan penelitian.
Kekinian atau aktual; bermakna situasi atau kondisi (realitas)
yang sedang berlangsung, atau yang sedang menjadi topik
perhatian dan daya tarik besar bagi banyak orang (umum/awam).
Dengan kata lain, bahwa ‘sesuatu’ yang dipandang memiliki sifat
”kekinian” itu, biasanya dicirikan dengan sifat yang “aktualitas”
(hangat diperbincangkan), diperhatikan dan atau menjadi pusat
perhatian banyak orang, bahkan menjadi sesuatu yang
diperdebatkan atau menjadi bahan perbedebatan (kontroversial).
Jika terdapat sesuatu kondisi dan situasi kekinian seperti itu, maka
kondisi dan situasi kekinian itu dapat disebut pula atau dianggap
sebagai suatu permasalahan yang dapat dilakukan penelitian
terhadapnya.
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H. Rumusan fokus dan masalah penelitian
Sederhananya, dalam membuat rumusan fokus untuk
penelitian kualitatif, terdapat dua aspek penting yang harus
muncul. Kedua aspek penting yang dimaksud itu, menurut Ibrahim
(2015: 32), yaitu:
1. Rumusan Fokus Utama Penelitian
Rumusan fokus utama dalam penelitian kualitatif adalah sama
dengan rumusan masalah utama dalam penelitian umumnya,
yakni satu pertanyaan utama penelitian yang di sebut Mayor
Research Question. meskipun kenyataannya, rumusan fokus ini
juga boleh dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan. Jika fokus
penelitian dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan, maka
digunakan “tanda baca tanya” di depan kalimat, seperti conton
kata awalnya; Bagaimanakah; apakah; mengapa; adakah; dan
sebagainya. Sebaliknya, jika fokus penelitian kualitatif dirumuskan
dengan tidak mencantumkan kata tanya tersebut, maka itulah
yang disebut rumusan fokus penelitian kualitatif dalam bentuk
kalimat pernyataan.
Untuk melihat rumusan fokus utama (Mayor Research
Question) dalam sebuah penelitian kualitatif, Ibrahim (2009)
menampilkan satu contoh dari rumusan fokus utama (Mayor
Research Question) dalam suatu penelitian kualitatif yakni dari
penelitian mengenai “Relasi Etnik di Gang Damai, Kota Baru,
Pontianak Selatan, Kota Pontianak”, seperti berikut ini:
Bentuk Pertanyaan
“Bagaimana relasi antar-etnik di Gang Damai, Kota Baru,
Pontianak Selatan, Kota Pontianak?”
2. Rumusan Sub Fokus Penelitian
Subfokus merupakan bagian terkecil dari fokus, atau aspekaspek penjabaran yang lahir dari fokus utama. Dalam penelitian
umumnya, subfokus sama dengan sub masalah yang di sebut
dengan Minor Research Question atau pertanyaan-pertanyaan
kecil penelitian. Sebagai sebuah pertanyaan kecil, maka sub fokus
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ini memang berisi rumusan pertanyaan kecil yang merinci fokus
utama penelitian. Agak berbeda dengan cara merumuskan fokus
utama, sub fokus biasanya dirumuskan dengan menggunakan
“kata tanya”. Artinya kalimat pernyataan kurang lazim digunakan
untuk merumuskan sub fokus penelitian. Sebab, pertanyaan sub
fokus inilah yang akan mengarahkan pekerjaan peneliti dalam
menggali atau membangkitkan data di lapangan. Bahkan dengan
terjawabnya pertanyaan sub fokus ini, menjadi kunci bagi
jawabannya persoalan utama penelitian.
Jika, rumusan fokus (masalah) utama hanya satu, maka
rumusan sub fokus (masalah) mesti lebih dari satu. Sub fokus
penelitian kualitatif dibuat sesuai dengan luasnya penjabaran yang
dapat dilakukan dari aspek utama fokus (variabel dalam
kuantitatif). Meskipun demikian, sebaiknya rumusan sub fokus ini,
jangan terlalu banyak pula (mesti dibatasi), sebab setiap rumusan
sub fokus ini mesti terjawab dengan data penelitian. Karena itu,
umumnya penelitian kualitatif yang baik, terdiri dari sub fokus yang
berkisar antara 2 (minimal) sampai 5 pertanyaan maksimal.
Berikut contoh rumusan sub fokus dari fokus utama (variabel
dalam penelitian kuantitatif) penelitian kualitatif mengenai “Relasi
Etnik di Gang Damai, Kota Baru, Pontianak Selatan, Kota
Pontianak”, seperti berikut ini:
1) Bagaimana pandangan antar-etnik di Gang Damai Kota Baru?
2) Bagaimana membangun suatu komunikasi dalam hubungan
sosial etnik di Gang Damai, Kota Baru?
3) Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam memelihara
hubungan sosial antara etnik di Gang Damai, Kota Baru?
4) Apa saja faktor yang mempengaruhi hubungan sosial antara
etnik di Gang Damai, Kota Baru?
Selanjutnya, untuk melihat rumusan yang lengkap mengenai
fokus (masalah) utama (Mayor Research Question) dan sub fokus
(Minor Research Question) dalam penelitian kualitatif, berikut ini
diberikan oleh Ibrahim (2008) contoh untuk penelitian mengenai
“Aktivitas Keagamaan pada Masyarakat Muslim di Kompleks
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Purnama Agung VII, Kelurahan Parit Tokaya, Pontianak Selatan,
Kota Pontianak”.
Pernyataan Fokus Utama Penelitian Kualitatif:
“Aktivitas Keagamaan pada Masyarakat Muslim di Kompleks
Purnama Agung VII, Kelurahan Parit Tokaya, Pontianak Selatan,
Kota Pontianak”
Pertanyaan Sub Fokus Penelitian Kualitatif:
1) Apa saja bentuk aktivitas keagamaan pada masyarakat muslim
di Kompleks Purnama Agung VII, Kelurahan Parit Tokaya,
Pontianak Selatan, Kota Pontianak?
2) Bagaimana aktivitas keagamaan pada masyarakat muslim di
Kompleks Purnama Agung VII, Kelurahan Parit Tokaya,
Pontianak Selatan, Kota Pontianak?
3) Bagaimana pengorganisasian aktivitas keagamaan pada
masyarakat muslim di Kompleks Purnama Agung VII, Kelurahan
Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak?
4) Bagaimana pendanaan aktivitas keagamaan pada masyarakat
muslim di Kompleks Purnama Agung VII, Kelurahan Parit
Tokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak?
Berdasarkan rumusan fokus penelitian yang ditampilkan di
atas itu, dapat dipahami bahwa rumusan fokus utama penelitian
(Variabel untuk dalam istilah kuantitatif) adalah “Aktivitas
Kegamaan”. Karena itu pula, maka rumusan sub fokus adalah
aspek-aspek rincian yang merupakan penjabaran dari fokus utama
“Aktivitas Kegamaan” itu. jika digambarkan dalam bentuk diagram
matriks, maka penjabaran dari fokus utama kepada sub fokus
adalah sebagai berikut:
Fokus Utama dan Sub Fokus penelitian “Aktivitas
Keagamaan pada Masyarakat Muslim di Kompleks
Purnama Agung VII, Kota Pontianak”
No
1

Fokus Utama
Aktivitas
Keagamaan

Sub Fokus
 Apa
bentuk
keagamaan
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aktivitas

 Bagaimana aktivitas keagamaan
dilakukan
 Bagaimana pengorganisasian
aktivitas keagamaan
 Bagaimana pendanaan aktivitas
keagamaan
Sebagaimana fungsi dan kedudukan fokus dan sub fokus
penelitian, contoh seperti yang ditampilkan Ibrahim (2008) di atas,
memperlihatkan bahwa fokus utama (aktivitas keagamaan) akan
dapat dijawab bilamana penelitian kualitatif itu dapat menghasilkan data mengenai; bentuk aktivitas keagamaan; cara aktivitas
keagamaan dilakukan; pengorganisasian aktivitas keagamaan; dan
pendanaan aktivitas keagamaan. Dengan dijawabnya ke empat sub
fokus tersebut, menandakan pula bahwa penelitian yang dilakukan
telah berhasil menjawab pertanyaan dari fokus utama penelitian,
yang dengannya penelitian kualitatif itu dianggap berhasil (selesai).
Selanjutnya, berdasarkan bentuk atau jenis rumusan masalah
yang bersifat desktiptif, komparatif, asosiatif, asosiatif reciprocal,
dan komparatif-asosiatif, Sugiyono (2016: 291) memberikan
contoh penulisan rumusan masalahnya seperti dalam tabel matriks
berikut ini.
Tabel. Contoh Penulisan Rumusan Masalah Penelitian Kualitatif
Berdasarkan Bentuk Sifat Masalah
No

Rumusan Masalah

Bentuk Masalah

1.

Apakah peristiwa yang terjadi dalam
situasi sosial ?
Apakah makna peristiwa itu bagi
orang-orang yang berada pada
setting itu ?
Apakah peristiwa itu diorganisir
dalam pola-pola organisasi sosial
tertentu ?

Deskriptif

2.

3.

Deskriptif

Asosiatif
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

Apakah peristiwa itu berhubungan
dengan peristiwa lain dalam situasi
sosial yang sama atau situasi sosial
yang lain?
Apakah peristiwa itu sama atau
berbeda dengan peristiwa lain?
Apakah peristiwa itu merupakan
peristiwa yang baru yang belum
pernah ada sebelumnya?
Apakah peristiwa itu berpengaruh
lebih buruk terhadap iklim kerja
organisasi bila dibandingkan dengan
peristiwa bulan yang lalu?
Bagaimanakah gambaran rakyat
miskin dalam situasi sosial atau
setting wilayah tertentu?
Apakah makna miskin bagi mereka
yang berada dalam situasi sosial
tersebut?
Bagaimanakah upaya masyarakat
tersebut
dalam
mengatasi
kebutuhan sehari-hari?
Bagaimanakah pola terbentuknya
mereka menjadi miskin?
Apakah
pola
terbentuknya
kemiskinan antara satu keluarga
dengan yang lain berbeda?
Adakah
pola
baru
yang
menyebabkan
rakyat
menjadi
miskin?
Apakah
pola
terbentuknya
kemiskinan di Desa A berbeda
dengan di Desa B?
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Asosiatif

Komparatif
Komparatif

Komparatifasosiatif

Deskriptif

Deskriptif

Deskriptif

Asosiatif
reciprocal
Komparatif

Asosiatif
reciprocal
Komparatifasosiatifreciprocal

15. Apakah pemahaman orang-orang
yang ada dalam organisasi itu
tentang arti sebuah manajemen?
16. Bagaimanakah iklim kerja atau
suasana kerja pada organisasi itu?
17. Bagaimanakah pola perencanaan
yang digunakan dalam organisasi itu,
baik perencanaan strategis maupun
taktis/tahunan?
18. Bagaimanakah model penempatan
orang-orang untuk menduduki posisi
dalam organisasi tersebut?
19. Bagaimanakah model koordinasi,
kepemimpinan, dan supervisi yang
dijalankan dalam organisasi itu?
20. Bagaimanakah pola penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja
organisasi itu?
21. Bagaimanakah pola pengawasan dan
pengendalian yang dijalankan dalam
organisasi itu?
22. Apakah kinerja organisasi tersebut
berbeda dengan organisasi lain yang
sejenis?
23. Apakah kepemimpinan Kepala Desa
di
Desa
A
lebih
mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat
bila
dibandingkan
dengan
kepemimpinan Kepala Desa di Desa B

Deskriptif

Deskriptif
Deskriptif

Deskriptif

Asosiatif

Asosiatif

Deskriptif

Komparatif

Komparatifasosiatif
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I. Arti penting fokus dan masalah penelitian
Meneliti adalah kegiatan dalam mengungkap fakta. Melalui
penelitian seseorang peneliti berupaya menemukan, menjelaskan,
dan menguraikan suatu fakta, peristiwa, dan fenomena atau
realitas melalui upaya pembangkitan datanya. Karena itu pula,
maka setiap penelitian yang baik semestinya berangkat dari
realitas adanya persoalan yang tampak, yang dengan dan karena
persoalan realitas itulah munculnya suatu keinginan atau
keharusan untuk dilakukan penelitian. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Kaelan (2012: 65), bahwa penelitian yang baik
tidaklah berangkat dari suatu dugaan belaka, angan-angan,
hayalan, atau halusinasi, apalagi mimpi. Penelitian yang baik mesti
berangkat dari realitas atau sesuatu fenomena yang nyata adanya,
jelas persoalannya, sehingga diperlukan solusi atau jawaban yang
jelas dan juga nyata melalui proses penelitian ilmiah.
Terkait dengan realitas sebagai titik berangkat sebuah
penelitian ilmiah, Immanuel Kant seorang filsuf dari Jerman, telah
mengingatkan adanya dua realitas dalam kehidupan ini. Realitas
yang dimaksudkannya itu adalah realitas phenomena dan realitas
neumena. Realitas phenomena adalah realitas yang dapat buktikan
secara jelas, nyata, dan kongkrit. Sementara Realitas neumena
adalah realitas yang abstrak dan sangat atau bahkan tidak mungkin
dibuktikan secara jelas, nyata, utuh, dan kongkrit oleh ilmu
pengetahuan. Karenanya realitas neumena ini tidak bisa didekati
atau dikaji pula melalui ranah ilmu pengetahuan ilmiah. Realitas
neumena ini hanya dapat didekati dengan sebuah keyakinan iman
(dalam Ibrahim, 2015: 23).
Berdasarkan hal realitas yang tersebut di atas itu, maka dalam
konteks penelitian pun, realitas phenomena lah yang mestinya
menjadi titik berangkat suatu kajian penelitian. Bahkan realitas
phenomena itu haruslah tampak dengan jelas persoalannya.
Dengan kata lain bukanlah berdasarkan suatu dugaan belaka,
angan-angan, hayalan, atau halusinasi, apalagi mimpi.
Sebagai titik berangkat suatu penelitian, realitas phenomena
ini hendaknya dapat dilihat dari hubungan antara dua faktor atau
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lebih pula. Dalam persoalan kemanusiaan, misalnya, bangsa
Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang agamis, religius dan
ramah, semestinya dalam praktik kehidupannya juga mencerminkan pandangan hidupnya yang bersumber dari realitas nilai-nilai
dan aturan agamis, religius dan ramah itu. Namun, dalam
kenyataannya terdapat banyak penyimpangan perilaku hidup
masyarakatnya seperti korupsi, kolusi, nepotisme merajalela, juga
manipulasi, kekerasan, dan tindak kejahatan, dan lainnya perilaku
penyimpangan nilai-nilai itu dan berbagai bentuk kecurangan
masih banyak terjadi. Realitas tersebut, kemudian memunculkan
persoalan, mengapa bisa terjadi keadaan yang demikian?, apa
yang salah dengan masyarakat bangsa yang demikian? Disinilah
muncul pertanyaan dasar yang kemudian dapat menjadi titik
berangkat sebuah penelitian kualitatif di bidang sosial
kemasyarakatan, budaya dan keagamaan.
Menyimak contoh realitas di atas, jelas bahwa pentingnya
kejelasan realitas dan permasalahannya sebagai titik berangkat
sebuah penelitian kualitatif (juga penelitian lainnya), apalagi
penelitian lapangan seperti penelitian kualitatif. Karena itulah,
maka setiap peneliti kualitatif, semestinya memulai penelitiannya
dengan titik berangkat dari realitas nyata seperti itu. Jika
penelitiannya bersifat lapangan (kehidupan suatu masyarakat),
maka disarankan terlebih dahulu untuk melakukan kunjungan
lapangan dan melaksanakan penelitian pendahuluan (preliminary
research). Sebab, hanya dengan kegiatan demikian, peneliti
kualitatif dapat memastikan bahwa titik berangkat untuk meneliti
adalah benar adanya, nyata, dan memiliki realitas yang kongkrit,
bukan sebaliknya, hanya dugaan, halusinasi dan perkiraan semata.
Disinilah, pentingnya kunjungan lapangan atat melaksanakan
penelitian pendahuluan (preliminary research) itu. Selain itu, juga
penting dalam hal untuk menetapkan fokus dan masalah
penelitian yang akan dilakukan berdasar realitas itu.
Masalah dan fokus memiliki kedudukan yang sangat penting
dalam sebuah penelitian kualitatif. bahkan dapat dikatakan,
rumusan masalah yang baik, serta fokus yang jelas dapat menjadi
penentu baik dan tidaknya rencana penelitian yang dilakukan
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seorang peneliti. Sebaliknya, ketidakjelasan rumusan masalah dan
fokusnya, dapat menyebabkan sulitnya pekerjaan penelitian.
Sebab, masalah yang baik dan fokus yang tepat akan menjadi
pemandu kerja seorang peneliti dalam proses penelitian yang
dilakukannya. Karena itulah, disarankan untuk setiap penelitian
hendaknnya berangkat dari pekerjaan menemukan masalahnya
terlebih dahulu dan merumuskan fokus utama objek penelitian
yang hendak di teliti.
Berdasarkan rumusan masalah yang didentifikasi secara baik
itulah, seorang peneliti dapat menentukan fokus utama dalam
penelitiannya, yang selanjutnya dirinci menjadi beberapa sub
fokus. Dari rumusan masalah dan fokus yang baik itu pulalah,
seorang peneliti dapat merencanakan secara baik dan jelas
metodologi kerja penelitian seperti pendekatan dan metode,
mengumpul data dan sumber datanya, teknik pengumpulan data,
teknik analisis, dan sebagainya. Sebaliknya, adanya ketidakjelasan
akan rumusan masalah dan fokus utama sebagai titik berangkat
penelitian, bisa jadi dapat membuat kelirunya fokus, kelirunya
metodologi kerja penelitian, serta kelirunya keseluruhan hasil dari
penelitian yang dilakukan.
Mengingat kedudukan dan arti penting dari rumusan masalah
dan fokus yang dirumuskan secara baik dan tepat dalam sebuah
penelitian kualitatif itu, maka hal seperti itulah pula yang menjadi
alasan kuat dan mendasar, mengapa penelitian mesti berangkat
dari realitas lapangan atau phenomena, baik yang bersifat
problematik, keistimewaan, keunikan, hingga kekinian atau
aktualitas. Kedudukan dan arti penting dari rumusan masalah dan
fokus dalam penelitian, hal ini pula yang menjadi alasan mengapa
penelitian yang baik itu, tidak boleh berangkat dari hasil renungan,
hayalan, halusinasi, mimpi dan realitas neumana.
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A. Populasi dalam penelitian kualitatif
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang rnempunyai kualitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan (Sugiyono, 2016: 119). Menurut kamus riset karangan
yang dimaksud dengan populasi adalah semua individu yang
menjadi sumber pengambil sampel, yang terdiri atas obyek/subyek
yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peniliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi
merupakan pula sejumlah kasus yang memenuhi seperangkàt
kriteria yang ditentukan peneliti.
Mencermati makna dari uraian di atas, maka dapat dikatakan
bahwa populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu
yang memiliki ciri kekhasan atau karakteristik tertentu, jelas dan
Iengkap yang kemudian pada populasi itu, akan diperoleh berbagai
bahan untuk diteliti. Populasi itu, bukan hanya orang, tetapi juga
objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan
sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dapat dipelajari,
tetapi juga meliputi seluruh karakteristik/sifat khas yang dimiliki
oleh subjek atau objek itu. Karakteristik itulah yang merupakan
bahan-bahan yang dapat dipelajari dalam bentuk studi ilmiah,
seperti melalui proses penelitian kualitatif.
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Menurut Margono (2000; yang dikutip oleh Agustinova, 2015:
51), populasi dapat dibedakan menjadi dua yakni: (1) Popuiasi
teoritis (teoritical population); yaitu sejumlah populasi yang
batasannya telah ditetapkan secara kualitatif. Seperti populasi
guru yang ditetapkan berusia 26 tahun sampai dengan 46 tahun,
pendidikanya, dan lain sebagainya; dan (2) Populasi yang tersedia
(accessible population); yaltu sejumiah populasi yang secara
kuantitatif bisa dinyatakan dengan tegas dan tepat. Contohnya,
sebanyak 300 guru atau pendidik di Kota Bandar Lampung terdiri
dari guru yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan populasi
teoritis yang telah ditetapkan.
Terdapat perbedaan yang mendasar dalam pengertian
populasi dalam penelitian kuantitatif dan kualtatif. Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang
terdiri atas: obyek/ subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik suatu kesimpulannya. Populasi itu, contohnya
penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai organisasi tertentu,
jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya.
Populasi dalam konotasi kuantitas (keseluruhan objek yang diteliti)
tidak dikenal/diperlukan dalam penelitian kualitatif. Populasi di
dalam penelitian kualitatif tidak dijadikan tujuan generalisasi dari
temuan penelitiannya.
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah
populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau
situasi sosial (Sugiyono, 2017: 296)„ yang terdiri atas tiga elemen
pokok yakni: tempat (Place), pelaku (Actors), dan aktivitas
(Activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut,
dapat berada di rumah, berikut keluarga dan aktivitasnya, atau
orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang mengobrol, atau di
tempat kerja, di kota, di desa, atau wilayah suatu negara. Situasi
sosial tersebut, dapat dinyatakan dengan obyek penelitian yang
ingin diketahui “apa yang terjadi di dalamnya, pada situasi sosial
atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara
mendalam aktivitas (Activity), orang-orang (Actors) yang ada pada
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tempat (Place) tertentu. Situasi sosial seperti itu dapat di
tunjukkan melalui gambar berikut ini.
Place (Tempat)

Sistuasi Sosial
Actor (Orang)

Activity (Aktifitas)

Tetapi sebenarnya obyek penelitian kualitatif, juga bukan
semata-mata pada situasi sosial yang terdiri dan tiga elemen
tersebut, tetapi juga bisa berupa peristiwa alam, tumbuhtumbuhan, kendaraan, rumah perkampungan, binatang dan lain
sejenisnya. Seorang peneliti yang mengamati secara mendalam
tentang perkembangan tumbuh-tumbuhan tertentu, kinerja suatu
mesin, menelusuri rusaknya alam, adalah proses penelitian
kualitatif.
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi,
karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada
pada situasi sosial tertentu pula dan hasil kajiannya tidak akan
diberlakukan ke dalam populasi keseluruhan, tetapi coba
ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki ciri
kesamaan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam
penelitian kualitatif tidak dinamakan responden, tetapi sebagai
narasumber, partisipan, informan, teman, dan guru (subjek)
penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga tidak disebut
sampel statistik, tetapi sampel teoritis secara purposif (dipilih),
karena tujuan penelitian studi kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.
Ilustrasi mengenai hal tersebut di atas dapat digambarkan
melalui gambar di bawah ini yakni model generalisasi penelitiaan
kualitatif dengan sampel partisipan purposive A, dimana hasil dari
penelitian kajian situasi sosial di tempat A hanya bisa ditransfer
pada B, C dan D karena memiliki karakteristik situasi sosial yang
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sama, sedangkan untuk pada E dan F tidak, kajian situasi sosial
pada populasi A tidak memiliki ciri situasi sosial yang sama dengan
E dan F.
B
E
A

TRANFERABILITY

C
F

D

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial
tertentu, melakukan proses observasi dan wawancara kepada
orang yang dipandang lebih banyak tahu tentang situasi sosial
tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai
tersebut dilakukan secara purposif, yaitu dipilih dengan satu
pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan
digeneralisasikan ke populasi lain dikarenakan pengambiIan
sampel tidak diambil secara acak. Hasil penelitian dengan metode
kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Hasil
kajian penelitian tersebut dapat ditransferkan atau diterapkan ke
situasi sosial lain (tempat lain), apabila situasi sosial lain tersebut
memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang
diteliti.

B. Sampling dan sampel dalam penelitian kualitatif
Istilah sampel, dalam bahasa sehari-hari berarti benda contoh
atau sesuatu contoh yang diambil dari sejumlah benda atau objek
yang diwakilinya. Dalam istilah sederhananya, sampel adalah
sekelompok objek, orang, situasi, peristiwa, dan sebagainya yang
merupakan wakil atau representasi dari keseluruhan. Secara
sederhana pula Ary, J. & Sorensen (2010: 39) mendefisikan sampel
sebagai berikut, “A sample in a research study is the group on
which information is obtained”. Hal senada juga dikemukakan oleh
Cohen, dkk (2007: 38) yang menyatakan bahwa”…a smaller group
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or subset of the total population in such a way that the knowledge
gained is representative of the total population (however defined)
under study. This smaller group or subset is the sample. Definisi
kedua pendapat ini, bermakna bahwa sampel adalah suatu
kelompok yang lebih kecil atau bagian kecil dari populasi secara
keseluruhan yang dapat dipelajari sesuatu hal darinya.
Sebaliknya, populasi merupakan keseluruhan dari objek,
orang, situasi, peristiwa, dan sejenisnya yang menjadi perhatian
dan kajiaan dalam prosesi penelitian. Sebagaimana Ary, J. &
Sorensen (2010: 39) mengatakan bahwa, “A population is defined
as all members of any well-defined class of people, events, or
objects” atau ”The larger group about which the generalization is
made is called a population.” yang bermakna bahwa populasi itu
merupakan kelompok kelas yang lebih besar jumlahnya, dan
biasanya yang dipakai untuk mengeneralisasi hasil penelitian yang
dilakukan pada sejumlah sampel yang mewakilinya.
Dalam konteks penelitian kualitatif, sampel dimaksudkan
berbeda dengan yang diberlakukan pada dalam penelitian
kuantitatif. Neuman, W.L. (2013: 271) menyatakan tentang hal ini
bahwa kebanyakan studi kuantitatif memakai sistem sampel
probabilitas dengan strategi representatif, sedangkan kebanyakan
studi kualitatif menggunakan metode non-probabilitas dan strategi non-representatif. Neuman mengatakan lebih lanjut bahwa
dalam sampling kualitatif, tujuan peneliti adalah untuk memperoleh wawasan, memperdalam pemahaman tentang proses, hubungan, atau kejadian sosial (fenomena sosial) yang lebih besar.
Sampel kualitatif memberikan peneliti berbagai informasi yang
berharga atau sejumlah aspek baru. Aspek-aspek penting tersebut
akan menekankan, meningkatkan, atau memperkaya fitur atau
situasi utama (fokus).
Mencermati makna uraian tersebut di atas dapat
dikemukakan bahwa peneliti studi kualitatif membuat sampel
untuk memperoleh wawasan teoritis yang baru, mengungkapkan
sejumlah aspek khusus dari manusia, latar sosial, atau
memperdalam pemahaman tentang situasi, peristiwa atau
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hubungan yang kompleks. Lebih lanjut, dalam penelitian kualitatif,
yang utama dari sampel adalah relevansi sampel tersebut terhadap
topik penelitian, yang menentukan cara pemilihan orang yang akan
diteliti, bukan keterwakilan mereka untuk mengeneralisasi hasil
pada populasi keseluruhan.
Menurut Neuman (2013: 270) proses sampling berbeda dalam
penelitian kualitatif dan sering kali memiliki tujuan yang berbeda
pula. Pada kenyataannya, penggunaan istilah sampling menciptakan hal kerancuan dalam penelitian kualitatif, karena istilah sample
dan atau sampling ini terkait erat dengan studi kuantitatif. Maka
dalam penelitian kualitatif kedua istilah (sample dan sampling)
tersebut, sangatlah jarang bahkan mungkin tidak pernah
diterapkan. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian kualitatif,
agar bisa membuat pernyataan tentang kategori dalam populasi,
peneliti jarang membuat sampel dengan mengumpulkan
sehimpunan kecil kasus yang secara matematis terhitung untuk
merupakan reproduksi akurat dari seluruh populasi. Sebaliknya,
peneliti kualitatif membuat sampel untuk mengidentifikasi
kategori yang relevan dengan kerja dalam beberapa kasus.
Neuman (2013: 271) manambahkan lagi dalam penjelasannya
bahwa pada unit sampling kuantitatif, peneliti memilih kasus/unit,
lalu memperlakukannya sebagai pembawa aspek/fitur dari dunia
sosial. Dalam studi kuantitatif, sample dari beberapa kasus/unit
“menggantikan” populasi yang jauh lebih besar dari kasus/unit
tersebut, atau dengan kata lain memilih beberapa sampel untuk
“menggantikan” bagian yang besar (populasi). Gambaran sampling
seperti itu tidak pernah terlakukan dalam studi kualitatif. Logika
dari sampel studi kualitatif adalah melakukan sampel aspek/fitur
dari dunia sosial. Aspek/fitur sampel dari dunia sosial akan
menyoroti atau “menerangi” dimensi atau proses utama (fokus)
dalam kehidupan sosial yang kompleks. Peneliti studi kualitatif
memilih beberapa sampel untuk tujuan memberikan kejelasan,
wawasan aspek, dan pemahaman tentang persoalan atau
hubungannya dalam dunia fenomena sosial. Sampel tersebut
biasanya dikenal dengan sebutan partisipan atau subjek dalam
studi kualitatif.
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Pengambilan sampel dalam studi penelitian dilakukan sebagai
upaya untuk mendapatkan hasil penelitian yang betul
representatif yang mana dapat menghemat waktu, tenaga dan
biaya yang diperlukan. Dalam penelitian studi kualitatif masih
mengenal dan menggunakan istilah sampel/sampling namun
memiliki tujuan yang berbeda dalam studi kuantitatif. Dalam
sebuah penelitian baik itu skripsi, tesis, maupun desertasi,
keberadaan sampel memiliki peran yang sangat urgen. Hal ini
dikarenakan sampel penelitian menjadi sebagai sumber untuk
memperoleh data, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif.
Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas dapat penulis
simpulkan bahwa sampel adalah bagian dan populasi yang di ambil
melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki ciri atau kekhasan
tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi.
Sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden
tetapi sebagai narasumber atau informan, atau sebagai partisipan
subjek penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan sampel
statistik tetapi merupakan sampel teoritis karena tujuan penelitian
kualitatif adalah untuk teori. Sampling studi kualitatif, bertujuan
untuk memperoleh wawasan, memperdalam pemahaman tentang
proses, hubungan, atau kejadian sosial (fenomena sosial) yang
lebih besar. Sampel kualitatif memberikan peneliti berbagai
informasi yang berharga atau sejumlah aspek baru. Aspek-aspek
penting tersebut akan menekankan, meningkatkan, atau
memperkaya fitur atau situasi utama (fokus).
Terkait dengan penentuan sampel, terdapat tiga faktor yang
dipertimbangkan dalam menentukan besarnya sampel dalam
suatu penelitian, yakni:
1. Derajat keseragaman (degree of homogenity)
Makin seragam populasi itu, makin kecil sampel yang dapat
diambil. Apabila populasi seragam sempurna (completely
homogeneous), maka satu elemen saja dari seluruh populasi
itu sudah cukup representatif untuk diteliti. Lain halnya jika
populasi tidak seragam atau heterogen (completely
heterogeneous), maka tentunya hanya pencacahan lengkap-
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2.

3.

lah yang dapat memberikan gambaran yang representatif dari
populasi itu.
Presisi yang dikehendaki dalam penelitian;
Tingkat ketepatan (presisi) ditentukan oleh suatu perbedaan
hasil yang diperoleh dari sampel yang dibandingkan dengan
hasil yang diperoleh dari pencacahan lengkap, dengan asumsi
instrumen, teknik wawancara, kualitas pewawancara dan
lainnya yang digunakan sama. Secara kuantitatif nilai presisi
diukur dari kesalahan baku (standar error). Makin kecil
kesalahan baku, maka makin besar pula tingkat presisi atau
ketepatannya.
Rencana Analisis
Recana analisis data dengan teknik analisis tertentu sangatlah
menentukan besarnya jumlah sampel yang harus diambil
dalam penelitian.

Teknik sampling sangat diperlukan dalam sebuah penelitian
karena hal teknik sampling digunakan untuk menentukan siapa
saja anggota dari populasi yang hendak dijadikan sampel. Untuk itu
teknik sampling haruslah secara jelas tergambarkan dalam rencana
penelitian sehingga jelas dan tidak membingungkan ketika terjun
di lapangan. Penentuan besarnya sampel merupakan proses dalam
pemilihan dan penentuan jenis sampel yang digunakan serta
perhitungan jumlah sampel yang akan menjadi subjek atau objek
penelitian. Untuk menentukan besar sampel yang akan digunakan
dalam suatu penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang
digunakan.
Sugiyono (2017: 308) mengelompokkan teknik sampling
menjadi dua yaitu probability sampling dan non-probability
sampling. Probability sampling biasa digunakan sebagai teknik
pengambilan sampel untuk studi penelitian kuantitatif. Sedangkan
non-probability sampling digunakan sebagai teknik pengambilan
sampel untuk studi penelitian kualitatif. Dua jenis teknik
pengambilan sampel penelitian itu, mempunyai tujuan yang
berbeda. Jika peneliti ingin hasil penelitiannya dapat dijadikan
ukuran untuk mengestimasikan populasi atau melakukan
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generalisasi maka seharusnya sampel representatif dan diambil
secara acak. Namun jika peneliti tidak mempunyai kemauan
melakukan generalisasi hasil penelitian maka sampel dapat diambil
secara tidak acak. Sampel tidak acak biasanya diambil jika peneliti
tidak mempunyai data pasti tentang ukuran dari populasi dan
informasi lengkap tentang setiap elemen populasi itu.
Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang
memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi
untuk dipilih menjadi anggota sampel. Probability sampling terdiri
dari empat macam yakni: (1) Simple random sampling; (2)
Proportionate stratified random sampling; (3) Disproportionate
stratified random sampling; dan (4) Cluster sampling (area
sampling). Sedangkan Non-probability sampling adalah teknik
pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan
sama bagi setiap unsur (anggota) populasi. Jenisnya yakni:
sampling sistematis, sampling kuota, sampling insidental, sampling
purposif, sampling jenuh; dan sampling berantai (snowball)
(Sugiyono, 2017: 119).
Teknik sampling memang merupakan salah satu tahapan
penting dalam proses penelitian, terutamai dalam penelitian
kuantitatif. Namun, langkah sampling dalam studi-studi kualitatif,
pada dasarnya dilakukan sebagai semacam strategi untuk
memperoleh banyak informasi yang diperlukan. Sebagaimana
dikemukakan Creswell (2018: 207) bahwa salah satu langkah
penting dalam proses penelitian studi kualitatif adalah menemukan orang / kelompok masyarakat atau tempat yang hendak
dipelajari, memperoleh akses informasi, dan membangun relasi
dengan para partisipan (yang disebut sampel) itu, sehingga mereka
para partisipan dapat memberikan data yang bagus.
Selanjutnya Creswell (2018: 207) mengatakan bahwa satu
langkah yang terkait erat dalam proses penelitian kualitatif adalah
menentukan “strategi” untuk “sampling” individu, komunitas,
atau tempat. ‘Sampling’ yang dimaksud ini menurut Creswell,
adalah bukanlah sampel probabilitas (seperti pada studi
kuantitatif) yang akan memungkinkan seorang peneliti untuk
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dapat menentukan kesimpulan statistik pada populasi; tetapi
“Sampling” ini menurut Creswell adalah sampel yang purposeful
yang akan mencontohkan suatu komunitas kelompok masyarakat
yang dapat memberikan data atau informasi terbaik pada peneliti
yang studi kualitatif tentang permasalahan riset yang sedang
dipelajarinya. Maka dari itu, sang peneliti studi kualitatif harus
menentukan jenis strategi sampling purposeful mana yang paling
baik untuk digunakan.
Teknik sampling yang telah dipaparkan Sugiyono pada
halaman sebelum ini, adalah teknik sampling yang banyak
digunakan untuk penelitian kuantitatif. Selain seperti yang
dikemukakan oleh Creswell di atas yakni teknik sampling
purposeful, menurut pandangan beberapa ahli yang dikutip oleh
Agustinova, (2015: 56) bahwa teknik pengambilan sampel yang
baik untuk digunakan dalam studi kualitatif yakni: sampel purposif
(purposeful sampling), sampling internal (internal sampling) dan
sampel waktu (time sampling), yang diuraikan seperti berikut:
1. Sampel purposif adalah sampel yang secara sengaja dipiih oleh
peneliti, karena sampel ini dianggap memiliki ciri-ciri tertentu,
yang dapat memperkaya data peneliti. Peneliti akan berusaha
agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan
populasi. Dengan demikian diusahakan agar sampel itu memiliki
ciri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dianggap cukup
representatif. Ciri-ciri apa yang esensial, strata apa yang harus
dihitung pada penilaian dan pertimbangan atau judgment
peneliti.
Oleh karena itu purposive sampling disebut juga judgment
sampling. Keuntungan sampel ini ialah bahwa sampel purposive
ini dipilih sedemikian rupa sehingga relevan dengan desain
peneliti kualitatif. Selain itu cara sampling purposif relatif
mudah dan juga mudah untuk dilaksanakan. Sampel yang dipilih
adalah individu yang menurut pertimbangan peneliti dapat
didekati sehingga memberikan informasi. Kelemahannya
adalah tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa sampel yang
purposif representatif seperti halnya dalam teknik sampling
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acak atau sampel random. Pertimbangan yang dilakukan oleh
peneliti juga tidak terlepas dan subyektifitas peneliti.
Dalam teknik sampling purposif, dijelaskan pula beberapa
pedoman untuk pengambilan sampel pada penelitian kualitatif
sesuai teknik purposeful, yakni:
a. Pengambilan sampel ekstrim atau menyimpang: pada
perilaku yang menyimpang.
b. Pengambilan sampel berfokus pada intensitas
c. Pengambilan sampel dengan variasi maksimum
d. Pengambilan sampel yang homogen; berdasar pada
ketermilikan ciri/karakteristik yang sama;
e. Pengambilan sampel kasus tipikal: berdasarkan
karakteristik yang unik dan khas;
f. Pengambilan sampel purposif (yang diplih) yang
tertata/terkriteria: pada objek itu sendiri;
g. Pengambilan sampel kritikal: sesuai pada tempat atau
situasi yang ekstrim jangan yang dapat membahayakan diri
peneliti;
h. Pengambilan sampel bola salju (snowball) atau sampel
berantai: dikaitkan pula dengan sampel penelitian
sebelumnya;
i. Pengambilan sampel dengan kriteria spesifikasi;
j. Pengambilan sampel berdasarkan teori atau konstruk
operasional: sesuai yang terdahulu.
2. Sampel berantai merupakan pelabelan (pemberian nama)
terhadap suatu aktivitas ketika peneliti mengumpulkan data
dari satu informan ke informan lainnya yang memenuhi kriteria,
dilakukan melalui wawancara mendalam dan berhenti ketika
tidak ada informasi baru lagi, terjadi replikasi-replikasi atau
pengulangan variasi informasi sehingga mengalami titik jenuh
informasi. Maksudnya bahwa informasi yang diberikan oleh
informan berikutnya, tersebut sama saja dengan informasi yang
diberikan oleh para informan sebelumnya. Cara seperti ini
banyak dipakai ketika peneliti studi kualitatif tidak banyak
mengetahui tentang populasi penelitiannya. Pada awalnya,
peneliti hanya mengetahui satu atau dua orang yang
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berdasarkan penilaiannya dapat dijadikan sampel purposif.
Karena peneliti menginginkin lebih hanyak lagi informasi, lalu
dia meminta kepada sampel pertama untuk menunjukan orang
lain yang kira-kira bisa dijadikan informan (sampel).
3. Sampel internal berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh
peneliti studi kualitatif tentang siapa saja yang perlu
diwawancarai, kapan melakukan obeservasi, atau dokumen apa
atau sebanyak apa dokumen yang perlu dikaji.
4. Sampling waktu adalah sampel (informan) yang digunakan pada
waktu tertentu (minggu, bulan atau tahun) yang sengaja dipilih
peneliti untuk tujuan pengumpulan data.
Teknik purposif hanya dapat digunakan ketika peneliti telah
melakukan studi penjajakan atau studi pendahuluan dengan baik
dan lama, serta mengetahui karakteristik dari para informan
(sampel) sehingga peneliti dapat mengetahui tipikal kebaikankebaikan informan. DaIam penelitian kualitatif, kegiatan tidak
berhenti hanya pada purposive sampling, karena dengannya hanya
diperoleh informan (sampel) memenuhi kriteria, bukan subjek
penelitian. PengumpuIan data dengan intensif-interview harus
dilakukan melalui wawancara mendalam dari satu responden
bergulir ke responden lain sampai mengalami titik jenuh (snowball
sampling).
Serupa uraian pandangan sebelumnya tentang jenis sampling
dalam penelitian kualitatif, Mack (2005) yang dikemukakan oleh
Martha dan Kresno (2016: 10) bahwa sampel dalam penelitian
penelitian kualitatif dipilih melalui tiga jenis teknik pendekatan
sampling, yaitu (1) purposive sampling; (2) quota sampling; dan (3)
snowballing sampling; dengan penjelasan berikut;
1. Purposive Sampling
Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik sampling yang
banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam
penyeleksian sampelnya, dipilih berdasarkan pertimbangan
atau kriteria tertentu, misalnya, dalam penelitian ASI-eksklusif,
maka kriterianya adalah ibu yang mempunyai bayi berumur
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enam bulan ke atas hingga 2 tahun. Jumlah/banyak sampel,
dapat ditentukan sebelum penelitian atau dapat juga pada saat
penelitian berlangsung, bergantung pada sumber data yang
ada, tersedianya waktu penelitian, serta yang utama adalah
bergantung pada tujuan penelitian. Jumlah/banyak sampel,
dapat pula ditentukan oleh teori saturation (kejenuhan) yaitu
berhenti untuk mengumpulkan data jika tidak ada lagi
tambahan informasi yang baru pada sampel. Jenis Purposive
sampling ini sangat berhasil apabila analisis data dilakukan
bersamaan dengan waktu pengumpulan data pada sampel di
lapangan.
2. Quota Sampling
Quota sampling, dipertimbangkan sebagai bagian dari
purposive sampling. Pada saat merancang studi kualitatif,
jumlah sampel dan karakteristiknya sudah ditentukan
sebelumnya. Karakteristik dari sampel misalnya mencakup segi
usia, gender, kelas ekonomi, profesi, status perkawinan,
komunitas sosial, lokasi informan, dan lainnya. Dengan kriteria
yang telah ditentukan sebelumnya, maka memungkinkan
peneliti kualitatif terfokus pada informan yang mempunyai
banyak pengalaman, juga mengetahui atau mempunyai
wawasan luas yang berhubungan dengan topik fokus peneltian.
Selanjutnya, peneliti memilih lagi informan yang sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, dan memilih
informan yang sesuai dengan kriteria sampai memenuhi kuota.
Persamaan antara purposive sampling dengan quota sampling
adalah keduanya memilih sampel sebagai informan
berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditetapkan peneliti
sebelumnya sesuai fokus penelitan. Meskipun demikian, jenis
quota sampling lebih spesifik dalam menentukan besarnya
sampel dan proporsi sub-sampel. Contoh misalnya jika gender
digunakan sebagai kriteria dalam menggali informasi tentang
HIV, maka dengan quota sampling akan dicari satu wanita
dengan HIV dan satu laki-laki dengan HIV. Sedangkan jika studi
melalui purposive sampling maka jumlah sampel hanya
digunakan sebagai target, bukan sebagai persyaratan, dan
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jumlahnya hanya diperkirakan bukan quota yang ketat yang
harus dipenuhi.
Menurut Setyosari (2016: 225) bahwa sampel kuota (quota
sampling) digunakan apabila peneliti ingin menentukan jumlah
yang diinginkan terhadap suatu subjek tanpa melihat asal mula
sampel tersebut. Sampel kuota masih lebih baik dan memiliki
syarat-syarat yang dijadikan sebagai cara untuk menentukan
sampel daripada sampel yang tidak diacak. Jika pengambilan
sampel kuota ini dilakukan dengan baik dan tepat, maka sampel
kuota ini akan dapat memberikan arah kesimpulan penelitian
yang lebih kuat. Apabila menggunakan cara teknik sampel kuota
ini untuk menentukan sampel dalam penelitian kualitatif, maka
peneliti perlu mengidentifikasi terlebih dahulu karakteristik
penting, karena peneliti telah mengetahui target populasi
sesuai karakteristik tersebut.
3. Snowballing Sampling
Snowballing sampling adalah salah satu jenis purposive
sampling. Snowballing sampling ini, dilakukan jika informan
dengan karakteristik tertentu sangat sedikit jumlahnya.
Informan yang telah diwawancarai peneliti dapat memberikan
informasi jaringan sosialnya untuk dirujuk pada peneliti sebagai
informan berikutnya. Berdasarkan informasi yang ada pada
setiap sampel kuota tersebut, peneliti selanjutnya menentukan
kuota sebelum melaksanakan penelitian. Segala Keterbatasan
yang dimiliki oleh sampel quota ini, menjadi keterbatasan
penelitian yang dilakukan.
Sehubungan dengan teknik purposeful sampling atau teknik
sampel purposif Creswell (2018: 215) mengatakan bahwa terdapat
tiga hal yang perlu dipertimbangkan peneliti untuk menggunakan
pendekatan purposeful sampling dalam penelitian kualitatif, dan
pertimbangan-pertimbangan ini beragam bergantung pada
pendekatan yang spesifik tersebut. Ketiga pertimbangan tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Keputusan-keputusan mengenai pemilihan subjek/
partisipan atau tempat yang hendak dipelajari; maksudnya
bahwa peneliti perlu memikirkan lebih banyak tentang orang
100 | Analisis Data Penelitian Kualitatif

b.

yang hendak dijadikan sampel-individu yang mungkin lebih
tepat untuk diteliti karena lebih mudah dijangkau; misalnya
seorang individu yang memilki nilai politis yang menarik
perhatian atau yang terpinggirkan, atau seorang individu
yang umum atau biasa namun memiliki cerita agar dapat
menceritakan tentang pengalaman hidupnya. Para peneliti
studi kualitatif dapat saja memilih beberapa opsi dari sampel
yang akan dipilih, bergantung pada apakah orang tersebut
adalah orang yang marginal, unik, hebat, atau yang pada
umumnya berpartisipasi dan menyediakan informasi luas
dan mendalam (data), ataupun juga orang yang dapat
mengilustrasikan jenis-jenis berbagai tantangan yang terkait
isu-isu tentang keterbelakangan yang ada dalam masyarakat
atau yang sesuai dalam riset.
Strategi sampling seperti ini biasa disebut sampling kriteria
atau sampling keputusan yang berfungsi ketika semua
individu yang dipelajari bisa mewakili suatu masyarakat yang
mengalami fenomena yang sama.
Strategi sampling keputusan atau sampling kriteria dalam
teknik purposive sampling oleh Strauss dan Corbin (1998:
dikutip Creswell, 2012: 127) disebut sebagai strategi
sampling teoritis dalam penelitian kualitatif grounded theory
yang merupakan proses sampling individu-individu yang
dipandang dapat membantu membangun coding terbuka
dan aksial dari teori yang dibangun. Dasar pemikiran untuk
mempelajari sampel heterogen melalui teknik sampling
teoritis ini, adalah untuk memperkuat atau melemahkan
kondisi-kondisi, kontekstual, maupun pengganggu, dimana
model grounded theory tersebut berdiri.
Tipe strategi sampling yang spesifik; maksudnya bahwa
konsep tentang sampling purposif yang digunakan dalam
penelitian kualitatif menghendaki peneliti memilih tipe
individu-individu dan tempat untuk diteliti karena mereka
secara spesifik dapat memberi wawasan atau pemahaman
luas dan mendalam tentang problem dalam riset dan
fenomena yang dikaji dari riset yang dilakukan itu.
Keputusan-keputusan tentang tipe sampling perlu dibuat
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c.

tentang siapa dan apa yang layak untuk disampling,
bagaimana bentuk samplingnya, dan berapa banyak orang
atau tempat yang perlu untuk disampling. Lebih lanjut, para
peneliti perlu pula memutuskan apakah sampling tersebut
akan konsisten dengan informasi yang diteliti melalui satu
pendekatan kualitatif yang digunakannya. Untuk memutuskan tentang siapa atau apa yang harus disampling,
disamping fleksibel, peneliti juga mempertimbangkan empat
aspek penting, yakni: peristiwa, setting, pelaku, dan artefak.
Ukuran dari sampel yang akan dipelajari.
Persoalan ukuran sampel ini, juga penting dalam strategi
sampling dalam proses pengumpulan data studi kualitatif.
Satu pedoman umum untuk ukuran sampel dalam penelitian
kualitatif, adalah bukan hanya untuk mempelajari tempat
atau individu, melainkan juga untuk mengumpulkan perincian yang luas tentang masing-masing tempat atau individu
yang dipelajari. Tujuan penentuan ukuran sampel dalam
penelitian kualitatif bukan untuk menyamaratakan informasi
(dipresentasikan pada populasi sebagaimana dalam studi
kuantitatif), tetapi untuk menguraikan hal yang tertentu,
yang spesifik, dan khas, yang dibutuhkan dalam riset, Lincoln
& Guba (dikutip Agustinova, 2015: 58) mengemukakan
bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangat
berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian
kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, spesifikasi sampel
tidak dapat ditentukan sebelumnya. Ciri-ciri sampling
purposive merupakan pilihan dengan kriteria: 1) sementara;
2) menggelinding seperti bola salju; 3) disesuaikan dengan
kebutuhan; 4) dipilih sampai jenuh. Jadi, penentuan
sampelnya dilaksanakan saat peneliti mulai memasuki
lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu:
1) Peneliti memilih orang tertentu (informan) yang
dipertimbangkan akan dapat memberikan data yang
diperlukan;
2) Berdasarkan data atau informasi yang telah diperoleh
dari informan sebelumnya itu, peneliti dapat
memantapkan informasi pada sampel informan lainnya
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yang dipertimbangkan akan dapat memberikan data yang
lebih lengkap. Unit informan yang dipilih makin lama
makin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus
penelitian.
Sebagaimana yang dikemukakan Lincoln & Guba di atas bahwa
dalam penelitian kualitatif, spesifikasi sampel tidak dapat
ditentukan sebelumnya. Hal ini juga berarti bahwa diperlukan
suatu pertimbangan dalam penentuan sampel penelitian kualitatif
yang spesifik seperti yang dimaksud Creswell (2018) di atas.
Terkait dengan tipe-tipe atau tipologi strategi sampling dalam
penelitian kualitatif. Miles & Huberman (1994: 28) dan Creswell
(2018: 220) terdapat semacam pedoman strategi pertimbangan
bagi seorang peneliti dalam penentuan sampling penelitiannya,
yakni seperti yang ditampilkan pada tabel daftar tipologi berikut
ini.
Daftar Tipologi strategi sampling dalam penelitian
kualitatif
Tipe Sampling
Variasi maksimum

Homogen

Kasus kritis

Berbasis teori

Tujuan
Mendokumentasikan keragaman
individu atau tempat berdasarkan
pada ciri-ciri yang spesifik
Memfokuskan,
mereduksi,
menyerdehanakan,
dan
memfasilitasi
wawancara
kelompok
Memperbolehkan
generalisasi
logis dan penerapan informasi
secara maksimum pada kasuskasus lain
Menemukan contoh dari suatu
gagasan teoritis dan kemudian
menjabarkan dan mempelajarinya
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Tipe Sampling

Tujuan
Menjabarkan
analisis
awal,
Kasus penguat dan
mencari perkecualian, mencari
pelemah
variasi
Mengidentifikasik
kasus-kasus
yang menarik dari masyarakat
Bola salju atau yang
mengetahui
siapa
berantai
masyarakat yang mengetahui
kasus-kasus apa yang kaya
informasi
Belajar dari berbagai manifestasi
Kasus
ekstrem
tak-lazim dari fenomena yg
atau meyimpang
menarik
Menyoroti apa yang normal atau
Kasus tipikal
yang rata-rata
Kasus
kaya-informasi
yang
Intensitas
mewujudkan fenomena secara
kuat tetapi tidak ekstrem
Menarik perhatian yang diinginkan
Pengaruh politik
atau
menghindari
menarik
perhatian yang tidak diinginkan
Menambah kredibilatas pada
purposif acak
sampel ketika potensi sampel
purposeful terlalu besar
Mengilustrasi sub-sub kelompok
purposif
dan
memfasilitasi
berbagai
bertingkat
perbandingan
Semua kasus yang memenuhi
Kriteria
sebagian kriteria; berguna bagi
jaminan kualitas
Mengikuti
petunjuk-petunjuk
Oportunistis
baru; mengambil keuntungan dari
yang tidak diperkirakan
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Kombinasi
campuran
Convenience

atau

Tringulasi, fleksibilitas, memenuhi
beragam
kepentingan
dan
kebutuhan
Menghemat waktu, dana, &
tenaga, tetapi mengorbankan
informasi dan kredibilitas.

Sumber: Miles & Hubermen, (1994: 28); dan Creswell, (2018: 220)

Berdasarkan uraian tipologi pada daftar tersebut, Nampak
bahwa sampling variasi maksimum menempati posisi pertama,
karena menurut Miles & Hubermen, (1994: 30) strategi ini,
merupakan strategi pendekatan yang popular dalam studi
kualitatif. Dalam praktiknya, penentuan sampling pada penelitian
kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan strategi sampling
variasi maksimum ini, dimulai dengan menentukan sebagian
kriteria yang akan membedakan tempat atau partisipan, kemudian
menyeleksi tempat atau partisipan yang cukup berbeda pada
kriteria tersebut. Pendekatan dengan strategi sampling variasi
maksimum ini, sering dipilih karena ketika seorang peneliti
memaksimalkan perbedaan pada awal studi, hal tersebut akan
dapat meningkatkan kemungkinan bahwa temuan/data dalam
penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti tersebut akan
mencerminkan perbedaan atau perpsketif yang berbeda,
sebagaimana fokus orientasi dalam studi-studi kualitatif. Sebagai
contoh, seorang peneliti mengadakan studi dari rumah ke rumah
untuk mengidentifikasi sikap mereka terhadap orang tua tunggal.
Namun jika studi dilakukan di siang hari, kemungkinan besar
peneliti hanya mendapati ibu rumah tangga dan juga pensiunan
pegawai. Oleh karena itu, untuk variasinya, peneliti dapat
melakukan studi pada siang hari, sore hari, dan malam hari agar
dapat mencakup banyak ragam penduduk.
Selain strategi sampling variasi maksimum, menurut Creswell
(2018: 218) strategi sampling kasus kritis juga merupakan strategi
yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, karena dapat
menyediakan informasi spesifik tentang permasalahan, serta kasus
convenience, yang akan mempresentasikan tempat atau individu
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dimana sang peneliti dapat mengakses dan mengumpulkan data
dengan mudah. Creswell, menambahkan lagi bahwa yang juga
penting untuk dipikirkan peneliti adalah memikirkan “level-level
sampling” saat penentuan sampel. Para peneliti dapat melakukan
sampling pada “level tempat”; pada “level peristiwa atau proses”,
dan pada “level partisipan”.

C. Prinsip sampling dalam penelitian kualitatif
Sampling, yang telah didiskusikan sebelumnya pada bagian
Bab ini, pada dasarnya adalah proses pemilihan individu-individu
orang, peristiwa, objek, atau subjek tertentu dari kelompoknya
atau komunitasnya (populasi), untuk dimasukkan ke dalam sebuah
proses penelitian agar dipelajari lebih lanjut. Hal yang penting
untuk diperhatikan terkait dengan sampling dalam studi kualitatif,
menurut Martha dan Kresno (2016: 10) adalah prinsip sampling
dalam penelitian kualitatif itu, yakni bahwa sampel sebagai sumber
data tidak harus ditentukan untuk representatif populasi (seperti
pada penelitian kuantitatif), melainkan sampel ditentukan yang
lebih dititik beratkan pada penggalian informasi (atau untuk
pembangkitan data penelitian). Penelitian kualitatif biasanya atau
kebanyakan menggunakan non-probabilitas sampling melalui
purposive sampling, quota sampling, dan snowball sampling.
Tujuannya adalah untuk memilih sampel (partisipan) yang kaya
dengan berbagai informasi yang dibutuhkan peneliti.
Terkait dengan prinsip sampling dalam penelitian kualitatif,
Mack (dalam Martha dan Kresno, 2016: 10) mengemukakan bahwa
setidaknya ada dua prinsip untuk peneliti ketahui sebagai pedoman atau panduan dalam pengambilan sampel pada peneliti-an
kualitatif, yakni: (1) prinsip kesesuaian (appropriaten-ess); dan (2)
prinsip kecukupan (adequacy):
1. Prinsip Kesesuaian (appropriateness)
Prinsip yang pertama ini, menghendaki agar sampel penelitian
hendaknya sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan sampel yang sesuai dalam penelitian kualitatif, dilakukan
melalui cara purposif yaitu dengan menentukan bahwa sampel
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yang akan dipilih itu adalah orang atau pihak yang dapat
memberikan informasi/data yang diinginkan. Penentuan
sampel ini, dapat pula dipilih dengan cara membuat kriteria
tertentu sesuai dengan topik penelitian. Oleh sebab itulah,
dalam penelitian kualitatif, pemilihan sampel ini tidak dilakukan
secara acak (random sampling, seperti yang dilakukan dalam
riset kuantitatif), karena dapat saja yang terpilih sebagai sampel
adalah informan yang tak tahu apa-apa mengenai topik yang
diteliti. Terkait dengan besar sampel, Biasanya, banyak sampel
dalam penelitian kualitatif relatif kecil bila dibandingkan dengan
yang dilakukan pada penelitian kuantitatif, oleh karena itulah,
pengumpulan data penelitian kualitatif harus efektif dan
seefisien mungkin.
2. Prinsip Kecukupan (adequacy)
Prinsip yang kedua ini, menghendaki agar data yang tersedia
cukup dari sampel penelitian, meskipun sampel kecil atau
sedikit. Kecukupan data ini, diukur oleh peneliti sendiri yang
harus bisa “meraba” atau merasakan” bahwa data yang sudah
diperoleh atau dikumpulkan apakah sudah cukup atau belum.
Hal yang lain yang cukup penting adalah sudah tidak ada lagi
variasi jawaban yang cukup menonjol antara satu sampel
dengan sampel yang lainnya, serta sudah dirasakan adanya
“kejenuhan” (saturation) terhadap jawaban (data) yang
diperoleh atau diberikan dari para subjek sampel. Apabila hal
seperti itu memang telah dirasakan peneliti, maka peneliti
dapat berhenti untuk mencari, membangkitkan, atau
mengumpulkan data/informasi pada urutan sampel, atau
subjek kelompok tersebut. Menurut Morse (1995: 160) bahwa
jika tanpa memenuhi kriteria kesesuaian (appropriateness); dan
prinsip kecukupan (adequacy) ini, maka hasil riset kualitatif
akan bias, dan juga reliabilitas dan validitas dari studi
kemungkinan pula tidak reliable dan tidak valid.
Mack (dalam Martha dan Kresno, 2016: 10) lebih lanjut
menjelaskan lagi bahwa pada beberapa situasi di lapangan
penelitian, terkadang peneliti tidak dapat menentukan sampel
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mana yang lebih sesuai. Sebagai contoh, peneliti sudah memilih
sampel yang dianggap potensial untuk diwawancarai. Jika
kemudian ternyata sampel tersebut tidak memiliki informasi yang
dibutuhkan, atau jika sampel tidak memiliki kualitas wawancara
yang baik, maka peneliti tidak memasukkan hasil wawancara
tersebut untuk dianalisis. Meskipun demikian, hasil wawancara
tersebut tidak juga perlu dihapus, tetapi disimpan dan mungkin
dapat dikembangkan lebih lanjut untuk studi penelitian lainnya
yang relevan. Selanjutnya, pada tahap berikutnya, harus mencari
lagi sampel lainnya yang dapat kemudian memberikan informasi
atau data yang relevan dan sesuai dengan yang diinginkan dalam
penelitian.
Prinsip lainnya selain yang telah dikemukakan diatas, yakni
terkait dengan hal besaran sampel yang digunakan dalam
penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, besarnya sampel
tidak harus sama dengan tujuan sampling dalam penelitian
kuantitatif, sehingga harus ditentukan besarnya sampel yang
digunakan. Menurut Morse, (1995: 253), bahwa tidak ada suatu
aturan jelas untuk ukuran (non-probabilistik) sampel dalam
penelitian kualitatif. Ukuran sampel tergantung pada tujuan
penelitian, pertanyaan masalah penelitian, manfaat, kredibilitas,
ketersediaan waktu dan sumber daya tertentu yang ada dan
tersedia. Misalnya, untuk ketersediaan waktu dan sumber daya
tertentu, peneliti bisa memilih untuk mempelajari sejumlah topik
antara sejumlah besar orang dengan tujuan untuk mencari
luas/besarnya masalah, atau antara sejumlah kecil orang dengan
tujuan untuk mencari suatu kedalaman makna tentang masalah
penelitian yang ditelitinya.
Sehubungan dengan penentuan sampel dalam penelitian
kualitatif, Faisal (2011: 89) mengemukakan bahwa situasi sosial
untuk sampel (informan) awal, disarankan didalamnya menjadi
semacam muara dari banyak hal domain yang ada. Selanjutnya
dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai
informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:
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1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui
proses enkulturasi, sehingga sesuatu tersebut bukan sekedar
diketahui, tetapi juga dihayatinya;
2. Mereka adalah informan yang tergolong masih sedang
berkecimpung atau terlihat pada kegiatan yang tengah
diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk
diminta informasi;
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil
kemasannya sendiri
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan
peneliti sehingga lebih menyemangatkan untuk dijadikan
semacam guru atau narasumber
Penentuan unit sampel dianggap telah memadai dalam
penelitian kualitatif, jika telah sampai kepada taraf redudancy atau
datanya telah jenuh, ditambah sampel tidak lagi dapat
memberikan informasi baru (data jenuh). Artinya bahwa meskipun
menggunakan responden (informan) selanjutnya lagi, tidak akan
ada data tambahan yang merupakan informasi baru yang berarti.
Jadi yang menjadi kepedulian bagi peneliti kualitatif dalam hal
penggunaan sampel, adalah tuntasnya perolehan informasi dari
lapangan yang bersumber dari sampel yakni informan yang
digunakan dengan keragaman variasi data atau informasi yang ada,
bukan banyaknya sampel sebagai sumber data (Faisal, 2011: 82).

D. Sampel sebagai sumber data dalam penelitian
kualitatif
Berbeda dengan pengertian data, ada beberapa definisi
sumber data yang ditemukan dalam literatur metodologi penelitian. Kaelan (2012: 74) mengatakan bahwa sumber data dalam
penelitian kualitatif adalah mereka yang disebut dengan sampel,
narasumber, informan, partisipan, teman, guru, dan apa saja
dimana data diperoleh dalam penelitian kualitatif. Sedangkan
menurut Satori (2009) bahwa sumber data bisa berupa benda,
orang, maupun nilai, atau pihak yang dipandang mengetahui
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tentang social situation yang diteliti sebagai objek material
penelitian (sumber informasi). Selanjutnya, Lofland dan Lofland
(1984) memilah sumber data kepada sumber yang utama dan
tambahan. Sumber data utama menurutnya adalah semua bentuk
kata-kata dan tindakan. Sedangkan sumber data tambahan adalah
yang berupa dokumen tertulis, foto, rekaman dan lain-lain
(Ibrahim, 2015: 67).
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber
data dalam penelitian adalah orang, benda, objek yang dapat
memberikan informasi, fakta, data, dan realitas yang terkait atau
relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti, dan hal-hal demikianlah yang dinamakan sampel. Dari definisi istilah sumber data
tersebut, ada dua istilah yang berkaitan yakni data dan sumber
data. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa,
data adalah segala bentuk informasi, fakta dan realitas yang terkait
dengan apa yang diteliti/dikaji. Sedangkan sumber data adalah
orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi,
fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji
atau diteliti, dan sumber data itulah yang dikatakan sampel.
Jadi, perihal data dan sumber data dalam sebuah penelitian
kualitatif adalah satu paket istilah yang bermakna tak terpisahkan
di lapangan. Dengan kata lain bahwa di lapangan penelitian, data
itu tidak mungkin dapat dipisahkan dengan sumber data dari mana
data itu diperoleh. Oleh karena itu, pemahaman yang baik
terhadap data dan sumber data (hal ini akan didiskusikan pada Bab
IV) akan dapat memudahkan dalam upaya pembangkitan dan
pengumpulan data dari sumbernya dimana data itu berada.
Sebaliknya pemilihan sumber data yang tepat akan menentukan
kebenaran dari data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif.
Dengan kata lain dan terkait dengan sampel, maka jika keliru dalam
memilih sumber data, maka sama artinya dengan bertanya atau
meminta data/informasi kepada orang atau sampel penelitian
yang salah, karena orang atau sampel penelitian yang salah akan
memberikan data/informasi yang keliru pula, sebab data/
informasi yang diberikan kemungkinan besar tidak sesuai dengan
apa yang diteliti. Oleh Karenanya, pemahaman yang baik dan
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benar mengenai data dan sumber data adalah sangat penting
dalam penelitian.
Berikut ini penulis coba memaparkan satu contoh;
Seorang peneliti ingin meneliti karakter anak-anak yang
berada di Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berbasis
keagamaan. Berdasarkan hal tersebut, maka langkah-langkah
penentuan sampel sumber data secara purposive sampling adalah
sebagai berikut.
1. Melakukan penjelajahan awal ke SMA tersebut untuk mencari
informasi mengenai tema/topik yang mau diteliti/dikaji.
Penjelajahan awal dengan memilih Kepala Sekolah dan guru,
serta dokumen sebagai sumber data awal untuk mengetahui
model pendidikan karakter berbasis keagamaan pada SMA yang
dipimpinnya. (Sampel sumber data dipilih Kepala Sekolah, guru,
dokumen).
2. Setelah ada informasi dari Kepala Sekolah, guru dan
dokumentasi nilai-nilai pelajaran, selanjutnya dapat diketahui
model pendidikan karakternya. Di sini sampel sumber datanya
adalah informan Kepala Sekolah, guru dan dokumentasi.
3. Berdasarkan data informan tersebut, selanjutnya dapat
diidentifikasikan model pendidikan karakter berhasis keagamaan yang diterapkan di pelajaran, dan melalui sumber dokumen
diperoleh data awal berupa ranking di kelas, penghargaan yang
telah diperoleh, bakat spesifik yang dimiliki, juga latar belakang
sosial dan ekonomi keluarga dan orang tua murid (sumber data
murid dari dokmentasi).
4. Memulai melakukan kajian penelitian kualitatif terhadap guruguru dan murid-murid yang terpilih tersebut dengan sampel
sumber data murid yang bersangkutan dalam aktivitasnya,
guru-gurunya, orang tua dan teman-temannya. Pengumpulan
data dilakukan secara wawancara mendalam, mengumpulkan
data dari dokumen dan melakukan observasi. Hasil wawancara
terus dibangkitkan peluangnya untuk menjadi lebih berkembang lagi dengan melakukan wawancara mendalam yang intensif
dan berulang-ulang pada sampel/informan yang lainnya, hingga
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dirasa tak ada lagi informasi baru sesuai topik yang diteliti yang
dapat diperoleh dari para informan berikutnya.
5. Memvalidasi data-data yang telah diperolah melalui teknik
pemeriksaan keabsahan/kevalidan data, seperti melalui
triangulasi data dan sumber.
Berdasarkan contoh uraian tersebut, maka dapat diketahui
penentuan sampel sebagai sumber data penelitian dilakukan
secara purposive sampling atau sampel berdasarkan pertimbangan
dimana data akurat dapat diperoleh untuk menunjang hasil
penelitian yang dapat dipercaya. Selain itu, untuk lebih meyakinkan bahwa data yang diperoleh itu sudah benar dan dapat
dipercaya, harus dilakukan pemeriksaan keabsahan terhadap data,
misalnya dengan teknik triangulasi data dari sumber dimana data
itu diperoleh.
Terkait dengan sampel sebagai sumber data dalam penelitian
kualitatif, menurut Ibrahim (2015: 71) bahwa secara umum,
sumber data dan penentuan sumber data dalam penelitian
kualitatif sering dikenal dengan sampling. Sampel adalah hasil dari
yang ditentukan dalam proses sampling yang merupakan perwakilan dari keseluruhan objek yang berpeluang menjadi sumber data
dalam penelitian kualitatif yang berupa; konteks sosial, subjek
/orang, dan aktivitivitas.
Sampling dan populasi, menjadi istilah yang paling akrab
digunakan dalam penelitian umumnya, terutama dalam penelitian
kuantitatif. Sementara untuk penelitian kualitatif, istilah populasi
dan sampling tidak atau jarang digunakan tapi digantikan dengan
sebutan subjek sumber data. Secara umum, teknik penentuan
subjek sampel sebagai sumber data dalam penelitian kualitatif
dapat diklasifikasikan sebagai non-probability sampling (dalam
penelitian kuantitatif yang digunakan adalah probability sampling).
Pada intinya, teknik non probability sampling yang diterapkan
dalam penelitian kualitatif memiliki perbedaan mendasar yang
jelas dan jelas dengan probability sampling yang digunakan pada
penelitian kuantitatif (Ibrahim, 2015: 71).
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Selanjutnya dikemukakan (Ibrahim, 2015: 71), bahwa jika
probability sampling memberi kesempatan kepada semua elemen
populasi untuk menjadi sampel sebagaimana yang kerap dilakukan
dalam penelitian kuantitatif, maka sebaliknya non-probability
sampling tidak memberi peluang pada setiap anggota populasi
kesempatan untuk dipilih, karena itu ia kerap dikaitkan dengan
penelitian Kualitatif. Non Probability Sampling yang umumnya
digunakan sebagai teknik penentuan sampel/subjek sebagai
sumber data dalam penelitian kualitatif, terdiri atas sebagai
berikut: (1) Convenience Sampling; (2) Quota Sampling; (3)
Purposive Sampling; (4) Snowball Sampling; (5) Deviant Case
sampling; dan (6) Sequential Sampling. Berikut penjelasannya yang
diuraikan Ibrahim (2015: 71-73) dalam bukunya Metodologi
Penelitian Kualitatif.
1. Convenience Sampling
Convenience Sampling disebut juga Haphazard atau
Accidental Sampling. Convenience Sampling sebagai metode
sampling bisa berakibat pada sampel yang tidak efektif (tidak
menggambarkan populasi) dan tidak direkomendasikan.
Convenience Sampling adalah sampel yang dipilih secara
convenience (nyaman) karena sifatnya yang mudah dan tidak
menyulitkan peneliti. Contoh dan Convenience Sampling adalah
sebuah surat kabar bertanya pada pembaca lewat kolom kuesioner
di surat kabar tersebut.Tidak semua orang yang baca koranpunya
minat pada masalah di dalam kuesioner, atau punya waktu buat
menggunting kuesioner danmengirimkannya lewat Pos kendati
gratis.
2. Quota Sampling
Quota Sampling adalah upaya memperbaiki kelemahan
Convenience Sampling. Dalam Quota Sampling, peneliti awalnya
mengidentifikasi kategori-kategori yang relevan dan sejumlah
orang (misalnya Laki-prempuan atau <30 tahun, 30 — 60 tahun, >
60 tahun), lalu memutuskan seberapa banyak dibutuhkan dan
setiap kategori untuk dijadikan sampel. Sebab itu, jumlah orang
dikategori sampel yang beragam itu fix.
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3. Purposive Sampling
Purposive Sampling biasa pula disebut dengan Judgmental
Sampling. Purposive Sampling digunakan dalam situasi dimana
seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden
dengan tujuan tertentu di dalam benaknya yang sesuai dengan
tujan penelitiannya. Dengan purposive sampling, peneliti tidak
pernah tahu apakah responden yang dipilih mewakili populasi.
Metode ini kerap digunakan dalam Exploratory Research atau
dalam Field Research. Purposive Sampling secara signifikannya
digunakan peneliti kualitatif dalam tiga situasi yakni:
a. Pertama, peneliti menggunakan teknik purposive sampling
guna memilih responden yang unik yang akan memberikan
informasi-informasi atau data-data yang sangat penting
dalam penelitian kualitatif yang khusus meneliti tentang
keunikan dari sesuatu objek penelitian yang khas/aneh.
b. Kedua; peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling
untuk memilih sampel/subjek/partisipan yang sulit ditemui.
Untuk itu, peneliti cenderung subyektif (misalnya;
menentukan sampel sebagai sumber data penelitian
berdasarkan katagorisasi atau karakteristik umum yang
ditentukan sendiri oleh peneliti); dan
c. Ketiga; tatkala peneliti ingin mengidentifikasi jenis
sampel/subjek/partisipan
tertentu untuk diadakan
wawancara secara mendalam. Tujuan penelitian bukan
hendak melakukan generalisasi atas populasi yang lebih
besar, tetapi, lebih pada kehendak untuk memperoleh
informasi yang lebih luas dan mendalam tentang sesuatu
hal.
4. Snowball Sampling
Snowball sampling juga disebut network sampling, chain
referral sampling atau reputation sampling. Snowball sampling
yang biasa digunakan bersamaan dengan purposive sampling
adalah metode guna mengidentifikasi dan mengambil sampel
suatu jaringan. Ia didasarkan pada analogi bola salju, yang dimulai
dari ukuran kecil, seiring proses, jumlahnya kian besar (teknik
sampling multi tahap yang dimulai dengan sedikit orang dan
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membesar sehubungan pergerakan penelitian). Snowball Sampling
dapat dilakukan dengan membuat sosiogram, yaitu suatu diagram
lingkaran yang dihubungkan dengan garis.
5. Deviant Case Sampling
Deviant Case Sampling juga disebut Extreme Case Sampling.
Deviant Case Sampling digunakan kala peneliti mencari responden
yang berbeda dan pola-pola dominan yang berkembang. Deviant
Case Sampling digunakan saat peneliti menggunakan teknik yang
beragam untuk menempatkan partisipan dengan karakteristik
tertentu. Teknik Deviant Case Sampling tujuannya mencari hal
yang unik, khusus, tidak biasa, dan bukan untuk mewakili
seluruhnya (populasinya).
6. Sequential Sampling
Sequential Sampling mirip dengan Purposive Sampling dengan
satu perbedaan. Dalam Purposive Sampling, peneliti mencoba
menemukan sebanyak mungkin partisipan/subjek sumber data
yang relevan dengan masalah penelitian, yang biasa membutuhkan korbanan tenaga, biaya dan pikiran peneliti. Dalam Sequential
Sampling, peneliti terus mengumpulkan sampel /partisipan/subjek
hingga jumlah informasi baru atau keragaman sampel/subjek yang
baru terpenuhi.
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A. Konsep data dalam penelitian kualitatif
Bicara tentang penelitian atau riset, tentu ada hal data yang
didiskusikan di dalamnya. Berbicara tentang data, berarti
mendiskusikan pula tentang instrumen atau alat yang digunakan
peneliti mengumpul data dan persoalan sumberdatanya. Lantas,
apa sesungguhnya data itu, alat atau instrumen pengumpul data,
serta sumber data dalam penelitian (kualitatif)? Bagaimana
kedudukan hal itu dalam pekerjaan pembangkitan data dalam
penelitian kualitatif?. Disinilah arti pentingnya pemahaman
tentang data, alat/instrumen, dan sumber data dalam penelitian
kualitatif. Dan karenanya, bagian Bab ini akan diuraikan konsep
dan pengertian data dan tentang hal-hal yang terkait dengan
persoalan data dalam penelitian kualitatif.
Jika melihat dalam beberapa buku metodologi penelitian,
maka tidak banyak kita mendapati adanya definisi yang jelas dan
rinci mengenai data dalam penelitian. Menurut Ibrahim (2015: 65)
bahwa hal itu, kemungkinan disebabkan dua faktor, yakni:
pertama; kedudukan data itu yang begitu penting dan substansi
dalam studi penelitian, sehingga banyak penulis buku metodologi
penelitian mungkin beranggapan bahwa setiap peneliti pasti telah
117 | Instrumen & Pembangkitan Data...

memahami secara baik dan jelas mengenai apa itu data. Karena itu
tidak lagi perlu memberikan definisi secara khusus dan rinci
mengenai data dalam buku-buku metodologi penelitian. Faktor
Kedua; pentingnya kedudukan data dipandang sebagai sesuatu
yang tak terpisah (melekat) dalam pekerjaan penelitian. Karena itu,
definisi data dianggap menjadi bagian dari penjelasan panjang dan
rinci mengenai penelitian dan metodologi itu sendiri. Dengan
begitu, data dan definisinya tidak perlu ditulis secara khusus dan
rinci dalam buku-buku metodologi penelitian.
Meskipun uraian kedua faktor kemungkinan seperti yang
dijelaskan di atas itu, hanyalah sebuah dugaan, yang pasti tidak
mudah menemukan definisi yang rinci mengenai data,
sebagaimana sumber data. Perbincangan mengenai sumber data
begitu rinci diuraikan dalam banyak buku metodologi penelitian.
Sukarnya mencari rujukan mengenai definisi data pada satu sisi,
dan pada sisi yang lain begitu pentingnya kedudukan data dalam
proses penelitian, maka pada bagian ini, penulis coba memberikan
pula beberapa penjelasan seputar definisi data tersebut, berdasarkan uraian dari beberapa literatur yang mengulas tentang definisi
data, baik berdasarkan istilah bahasa atau sedikit pendapat ahli
yang penulis tentang hal itu.
Data merupakan bentuk jamak dan “datum”, yang dalam
bahasa latinnya bermakna “sesuatu yang diberikan”. Menurut
kamus Inggris-Indonesia, data berasal dari kata datum dan berarti
fakta (Echols & Shadily, 2000). Menurut Webster New World
Dictionary, data adalah things known or assumed, yang berarti
bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Atau bahan
baku informasi, simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan,
benda, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan data sebagai
keterangan atau bukti mengenai sesuatu kenyataan yang masih
mentah, atau masih berdiri sendiri, belum diorganisasikan, dan
belum diolah, atau sekumpulan informasi yang diperoleh dan
suatu pengamatan, yang berupa lambing atau simbol, sifat, dan
sekumpulan fakta dari sebuah kejadian (Ibrahim (2015: 66).
Istilah “data” merujuk pada material kasar yang dikumpulkan
peneliti kualitatif yang berperan sebagai instrumen kunci utama
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dalam tugas pembangkitan dan pengumpulan data penelitian
kualitatif dari konteks fenomena yang sedang mereka (peneliti)
teliti. Dalam perspektif Emzir (2016: 65) data adalah bagian-bagian
khusus yang membentuk dasar-dasar analisis dalam pengelolaan
dan penganalisisan sekumpulan data. Data meliputi apa saja yang
dicatat orang secara aktif selama studi riset, seperti transkrip
wawancara dan catatan lapangan observasi. Data juga termasuk
apa yang diciptakan orang lain dan yang ditemukan peneliti di
dalam konteks penelitiannya, seperti catatan harian, rekamanrekaman gambar atau suara, dokumen resmi, fotograf, artikel
surat kabar, dan semacamnya.
Relevan dengan pengertian tentang data di atas, Bogdan &
Biklen, (2007: 117) mengemukakan bahwa data adalah bukti dan
juga sekaligus isyarat; yang dikumpulkan secara hati-hati;
berfungsi sebagai fakta yang tegar konsisten yang menghemat
/mengamankan penulisan yang dimana orang pengumpul data
atau peneliti lakukan dari spekulasi yang tidak ditemukan. Bagi
peneliti (bahkan studiawan riset umumnya), data didasarkan dunia
empiris dan, ketika secara sistimatis dan rigorous dikumpulkan.
Karena itu data merupakan hal yang menghubungkan penelitian
kualitatif dengan bentuk-bentuk ilmiah lainnya. Data juga melibatkan hal sesuatu objek khusus yang perlu dipikirkan secara mendalam, khususnya para peneliti kualitatif, tentang aspek-aspek
kehidupan sosial yang para peneliti jelajahi/selidiki.
Menurut Moleong (2016: 158) data adalah kata-kata atau
tindakan yang relevan dengan penelitian. Atau seperti yang
dikatakan Bungin (2013: 123) bahwa data adalah suatu bahan
keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang berupa
informasi dan fakta. Meskipun dalam penjelasannya Bungin
membedakan penekanan makna informasi dan fakta dalam data.
Sementara menurut Kaelan (2012: 73) data adalah suatu makna
yang terkandung dalam objek material penelitian yang bersifat
kompleks, ganda dan holistik. Spradley (1980) menyebutnya
sebagai social situation, yang meliputi agama, budaya, dan lain-lain
yang terdiri dan place, actor, dan activity. Dan dalam penggunaan
sehari-hari, makana kata dari sitilah data berarti suatu pernyataan
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yang diterima secara apa adanya (sesuai konteksnya). Pernyataan
ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang
bentuknya dapat berupa angka, kata kata, atau citra (image).
Berdasarkan beberapa uraian dari definisi data seperti yang
diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa data adalah segala
bentuk, catatan, informasi, fakta dan realita yang terkait atau
relevan dengan apa yang dikaji atau yang diteliti dalam konteks
penelitian. Dalam hal ini, data bisa berupa kata-kata, lambang,
simbol ataupun situasi sosial (social situation) dari kondisi riel, yang
meliputi agama, budaya, dan lain-lain yang terdiri dan place, actor,
dan activity.
Sehubungan dengan data, dalam hasil pemikiran Patton
(2002: 4) mengungkapkan bahwa terdapat tiga jenis data dalam
penelitian kualitatif. Ketiga jenis yang dimaksudkan Patton itu,
yakni sebagai berikut:
1. Interview (wawancara) is Open-ended question and probes yield
in-depth responses about people”s experiences, perception,
opinions, feelings, and knowledge. Data consist of verbatim
quotations with sufficient context to be interpretable.
(Maknanya; bahwa pertanyaan terbuka dan teliti hasil
tanggapan yang mendalam tentang pengalaman, persepsi,
pendapat/opini, perasaan, dan pengetahuan orang. Data terdiri
dari kutipan yang sama persis dengan konteks yang cukup untuk
dapat diinterpretasi.
2. Observations (pengamatan) is fieldwork description of activities,
behaviors, actions, conversations, interpersonal interactions,
organizational or community processes, or any other aspect of
observable human experience. Data consist of field notes: rich,
detailed description, including the context within which the
observations were made. (maknanya bahwa data observasional
adalah kerja lapangan kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan,
interaksi interpersonal, organisasi atau proses kemasyarakatan,
atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat teramati.
Data juga terdiri dari catatan lapangan: deskripsi rinci, termasuk
konteks dimana pengamatan dilakukan.
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3. Documents (dokumen) is written materials and other
documents from organizational, clinical, or program records,
memoranda and coinformance, official publications and
reports, personal diaries, letters, artistic works, photographs,
and memorabilia, and writtens responses to open-ended
surveys. Data consist of excerpts from documents captured in a
way that records and preserves context; (maknanya bahwa data
dokumen adalah bahan dan dokumen tulis lainnya dari
momerandum organisasi, klinis atau catatan program, dan
coinformance, publikasi dan laporan resmi, catatan harian dan
catatan pribadi, arsip/surat-surat, karya-karya artistik, foto, dan
memorabilia, serta tanggapan tertulis untuk survey terbuka.
Data terdiri pula dari kutipan, dari dokumen-dokumen yang ada
yang diambil dengan cara mencatat dan mempertahankan
konteksnya.
Mencermati uraian tentang data yang dijelaskan sebelumnya,
maka dapat dikatakan bahwa data adalah sekumpulan fakta yang
terdiri atas tiga jenis kumpulan data yakni: (1) kumpulan jenis data
observasi; (2) jenis data wawancara; dan (3) jenis data documen.
Pada umumnya dalam penelitian kualitatif, yang kerap kali
dijumpai tidak menerapkan hanya satu jenis data saja, seperti
transkrip wawancara, tetapi menggunakan suatu variasi sumber
data yang beragam. Meskipun akan dibahas pula tentang jenis data
yang berbeda secara terpisah, namun jenis-jenis data yang
tersebut itu, jarang ditemukan terisolasi atau tidak terpisahkan
dengan sumber-sumber data dalam konteks penelitian terutama
dalam penelitian kualitatif.
Data dan sumber data, dianggap mempunyai kedudukan dan
arti penting dalam sebuah penelitian. Bahkan dengan tegas kita
dapat mengatakan bahwa data dan sumber datalah yang
menentukan sebuah penelitian itu berhasil dilakukan atau tidak.
Karena itu banyak peneliti menempatkan penelitiannya dengan
data sebagai subtansi yang sama dengan sebuah pernyataan
bahwa “penelitian adalah data dan data adalah penelitian”. Hal
tersebut dikatakan demikian karena data dan sumber data
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dipandang memiliki kedudukan yang urgen dalam sebuah
penelitian. Pada bagian berikut ini, penulis coba menguraikan
klasifikasi data serta mengenai kedudukan dan arti penting data
dan sumber data dalam penelitian ilmiah kualitatif.

B. Klasifikasi dan arti penting data dan sumber data
dalam penelitian kualitatif
Sebagaimana yang dikatakan Ibrahim (2015: 68) bahwa data
dalam suatu penelitian, sesungguhnya dapat diklasifikasikan
menjadi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari
sumber data utama (data primer) dan sumber data tambahan
(sekunder). Berikut ini akan dijelaskan masing-masing klasifikasi
data primer dan data sekunder itu.
Data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang
terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau
relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung. Disebut sebagai
data utama (primer), karena data tersebut menjadi penentu utama
berhasil atau tidaknya sebuah proses penelitian. Artinya, hanya
dengan didapatkannya data tersebut sebuah penelitian dapat
dikatakan berhasil dikerjakan. Dari data itulah pertanyaan utama
penelitian dapat dijawab. Dan dari data itu pula, penelitian
tersebut dapat dikembangkan menjadi lebih detil, mendalam dan
rinci. Data yang memiliki karakteristik seperti inilah yang biasa
disebut dengan data utama atau primer (Ibrahim, 2015: 68).
Bungin (2013: 128) mendefinisikan bahwa data primer adalah
merupakan data yang diambil dari sumber utama atau sumber
pertama di lapangan.
Data sekunder menurut Ibrahim, (2015: 68) adalah segala
informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan
penelitian, namun tidak secara langsung, atau bahan pendukung
yang relevan dengan data primer. Data sekunder ini lebih bersifat
kulitnya saja, yang tidak mampu menggambarkan secara luas
substansi terdalam dan informasi, fakta dan realitas yang dikaji
atau yang diteliti. Sebagai data pendukung (sekunder), informasi
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ini memang tidak menentukan (tidak substantif), akan tetapi data
ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian.
Sebaliknya, tampa didapatkan data pendukung (sekunder) ini,
sesungguhnya substansi penelitian sudah dapat didapatkan hanya
dengan data primer. Akan tetapi dengan didapatkannya data
sekunder, akan turut membantu semakin lengkap dan jelasnya
hasil penelitian. Oleh itu, data sekunder diklasifikasikan sebagai
data pendukung (sekunder) dalam penelitian. Bungin (2013: 128)
menyebutnya sebagai data yang diperoleh dari sumber kedua atau
sumber sekunder. Data sekunder ini menurut Bungin terbagi
kedalam dua bentuk; pertama, internal data, yang tersedia tertulis
pada sumber data sekunder; kedua, eksternal data, yang diperoleh
dan sumber luar seperti data sensus atau data statistik.
Selanjutnya, untuk mengkaji klasifikasi sumber data atau dari
mana data diperoleh, ada baiknya kita mulai dengan pilahan yang
diberikan oleh Lafland dan Lofland (1995: yang dikutip Ibrahim,
2015: 69) bahwa sumber data dapat diklasifikasikan menjadi
sumber data utama dan sumber data tambahan, sebagaimana
diuraikan berikut di bawah ini:
a. Sumber Data Utama (Primer)
Sumber data utama yang dimaksudkan Lofland dan Lofland
1984) adalah sumber utama yang dapat memberikan
informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan
dalam penelitian. Sumber data utama menurut Bungin,
(2013: 129) adalah sumber pertama dimana sebuah data
dihasilkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama
itu adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau
diwawancarai.
Dalam proses penelitian, sumber data utama menurut
Moleong (2016:157) adalah dihimpun melalui catatan
tertulis, atau melalui perekaman video, audio tape recorder,
pengambilan foto atau film. Pencatatan data dari sumber
data utama yang biasanya melalui wawancara atau
pengamatan, sangat berperan serta dan merupakan hasil
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usaha gabungan dan kegiatan melihat, mendengar dan
bertanya dalam penelitian.
Hampir sama dengan pola klasifikasi data utama, klasifikasi
sumber data utama bermakna pula sebagai data yang
berupa kata-kata atau tindakan orang (action/activity) yang
berkedudukan sebagai penentu data/informasi bagi suatu
penelitian. Artinya, orang (kata-kata dan tindakannya) inilah
yang bisa memberikan informasi, fakta, dan data yang terkait
dengan penelitian yang dilakukan. Jika penelitian terkait
dengan sebuah peristiwa maka sumber data utamanya
adalah orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa
tersebut. Hanya perkataan dan tindakan orang itulah yang
mampu menjelaskan bagaimana sebuah peristiwa itu
terjadi. Karena itulah ia dinamakan sebagai sumber data
utama dan pertama dalam penelitian kualitatif.
b.

Sumber Data Tambahan (Sekunder)
Sumber data tambahan adalah segala bentuk dokumen, baik
dalam bentuk tertulis maupun foto. Atau seperti yang
dikatakan Bungin, (2013: 129) bahwa sumber data
tambahan merupakan sumber data yang kedua sesudah
sumber data primer. Meskipun disebut sebagai sumber
kedua (tambahan), tetapi menurut Moleong, (2006: 159)
bahwa dokumen itu, baik yang berupa dalam bentuk tertulis
maupun foto, tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian
kualitatif, terutama dokumen tertulis seperti buku, majalah
ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi dan
semacamnya.
Sumber data tambahan berupa dokumen buku yang
dimaksud termasuk disertasi, tesis dan skripsi adalah yang
mampu memberikan gambaran mengenai keadaan
seseorang atau masyarakat tempat dimana kajian/penelitian
dilakukan. Selain itu, sumber data tambahan yang tidak bisa
diabaikan dalam penelitian kualitatif adalah berupa majalah
ilmiah, termasuk jurnal ilmiah yang memuat hasil kajian dan
penelitian yang dapat memberikan informasi awal bagi
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penelitian yang dilakukan, termasuk pula arsip, baik milik
perorangan (pribadi) maupun dokumen dari sebuah institusi
yang bersifat resmi kelembagaan. Semua dokumen seperti
itu memiliki arti penting bagi seorang peneliti kualitatif,
terutama yang terkait dengan data-data umum, data-data
kependudukan, monografi dan sebagainya.
Pengertian sumber data-data sekunder adalah data tambahan
yang sudah tersedia dalam setting penelitian dan sudah
dikumpulkan oleh pihak-pihak lain (orang atau institusi/lembaga
lain) pada waktu sebelumnya (Johnson & Christensen, 2004: 281).
Jenis-jenis data sekunder itu, antara lain yakni:
1. Dokumen pribadi; adalah segala sesuatu dalam bentuk
tulisan, foto, dan rekaman elektronik yang diciptakan untuk
tujuan pribadi. Contohnya seperti surat, diary, video, lukisan,
sketsa, atau foto-foto,
2. Dokumen resmi; adalah segala sesuatu dalam bentuk
tulisan, foto, dan rekaman elektronik yang diciptakan oleh
sebuah institusi atau organisasi. Contohnya seperti majalah,
Koran, jurnal ilmiah, kurikulum sekolah, dan sebagainya.
3. Data fisik; adalah seluruh objek materiil hasil dari ciptaan
manusia yang di dalamnya terdapat informasi-informasi
yang diperlukan dalam upaya mengungkap fenomena yang
diteliti. Contoh data fisik ini, antara lain adalah busana khas
suatu kelompok masyarakat atau busana daerah, gedunggedung kuno peninggalan zaman kolonial belanda, artefakartefak sejarah atau buku-buku kuno peninggalan sejarah,
dan sebagainya.
4. Data arsip penelitian; adalah data yang awalnya digunakan
untuk tujuan penelitian dan kemudian disimpan untuk dapat
digunakan kembali.
5. Jurnal refleksi tertulis adalah daftar isian yang diisi oleh
partisipan atau subjek penelitian terkait dengan refleksi oleh
partisipan tentang fenomena yang menjadi objek penelitian.
Jurnal refleksi ini adalah sejenis catatan perenungan
mendalam dari partisipan atau subjek penelitian yang
berisikan tentang respon kognitif dan afektif dari partisipan
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mengenai suatu fenomena. Refleksi itu dapat berhubungan
dengan proses evaluasi kognitif dan afektif diri sebelum,
pada saat, dan sesudah partisipan atau subjek penelitian
mengalami suatu fenomena.
6. Catatan lapangan (field notes) adalah catatan yang dibuat
oleh peneliti sendiri selama proses pengumpulan data di
kancah penelitiannya atau proses pengumpulan data di
lapangan. Dalam hal ini, peneliti menuliskan aspek-aspek
menarik dan relevan selama proses pengumpulan data yang
dapat membantu deskripsi secara lebih rinci dan konprehensif tentang fenomena peneltian. Selain membantu deskripsi
lebih rinci dan komprehensif menganai hasil-hasil dari
pengumpulan data penelitian, catatan lapangan, juga dapat
berfungsi membantu kelengkapan bagian pembahas-an atau
refleksi pasca deskripsi paparan hasil penelitian yang telah
dilakukan peneliti. Catatan lapangan, menurut Emzir (2016:
67) berisi dua jenis materi yakni catatan lapangan deskriptif
yang berkaitan dengan gambaran kata-kata tentang latar,
orang, aksi-tindakan, dan percakapan sebagai-mana yang
diamati; dan yang kedua adalah catatan lapangan reflektif
yakni merupakan catatan lapangan yang mancakup lebih
dari kerangka pengamat tentang pikiran, ide dan perhatian,
atau catatan lapangan yang berisi kalimat-kalimat dan
paragraf-paragraf yang merefleksikan suatu pemahaman
yang lebih bersifat subjektif dari jalannya penyelidikan.
Sehubungan dengan kedudukan arti penting data dan sumber
data dalam penelitian kualitatif Creswell (2018: 205) mengemukakan bahwa reaksi yang khas ketika memikirkan pengumpulan data
kualitatif adalah dengan berfokus pada jenis data aktual dan
prosedur pengumpulannya. Akan tetapi, pengumpulan data dari
sumber, baik dari utama maupun sekunder, melibatkan sesuatu
hal yang lebih banyak dari itu. Pengumpulan data itu terkait erat
dengan substansi yang dimiliki oleh data itu sendiri. Oleh karena
itu, pengumpulan data akan menarik persoalan yang mencakup
pencarian izin, pelaksanaan strategi sampling kualitatif yang baik,
mengembangkan cara-cara untuk merekam informasi, baik secara
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digital maupun pada kertas, menyimpan data, dan mengantisipasi
persoalan etika yang mungkin muncul. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa data dan sumber data memiliki arti penting
dalam sebuah proses tahapan penelitian kualitatif.
Data dan sumber data dalam penelitian kualitatif memiliki
posisi penting pula dalam penentuan teknik yang akan dilakukan
dalam pengumpulan data dari sumbernya. Menurut Creswell
(2018: 206) bahwa dalam proses pengumpulan data di lapangan,
peneliti sering kali memilih untuk melakukan hanya wawancara
dan pengamatan, padahal keragaman sumber data kualitatif terus
berkembang. Hal ini kemungkinan akan mempengaruhi keabsahan
data dari hasil penelitian, karena data tidak hanya dikumpulkan
dari sumbernya melalui wawancara dan observasi saja. Olehnya
itu, peneliti hendaknya menggunakan metode bervariasi yang
lebih baru dan inovatif di samping wawancara dan pengamatan
standar. Di samping itu, bentuk data baru ini dan langkah dalam
proses pengumpulan data kualitatif harus peka terhadap hasil yang
diharapkan untuk masing-masing dari beberapa pendekatan yang
berbeda dalam penelitian kualitatif.
Seirama dengan penjelasan Creswell di atas, Ibrahim (2015:
74) mengatakan pula bahwa data dan sumber data mempunyai
kedudukan dan arti penting dalam sebuah penelitian. Dikatakan
memiliki arti dan kedudukan penting dalam penelitian kualitatif,
karena beberapa alasan, yakni seperti diuraikan berikut ini:
a. Data itu Bersifat Substansi dalam Penelitian
Setiap penelitian mesti bersentuhan dengan data, atau
dengan kata lain, tidak ada penelitian yang tidak memerlukan
data. Data dalam sebuah penelitian adalah ruh bagi penelitian
itu sendiri. Datalah yang menentukan sebuah penelitian dapat
dilakukan atau tidak. Jika seorang peneliti berhasil memperoleh data, maka ia dianggap dapat mengerjakan penelitiannya.
Sebaliknya, jika seorang peneliti tidak/kurang berhasil
menemukan data yang diperlukan maka sudah barang tentu
penelitiannya tidak sukses/tak dapat dilanjutkan.
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Sebagai sesuatu yang bersifat substansi, maka data dan
keabsahannya dalam sebuah penelitian juga sangat
menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sebagaimana
pengertiannya, bahwa data merupakan suatu informasi, fakta,
dan realita yang diburu oleh peneliti, maka tentunya data itu
akan menjadi penentu dalam upaya menemukan dan
menjelaskan fenomena atau permasalahan yang sedang
dipecahkan melalui aktivitas penelitian. Informasi data yang
benar akan menentukan pemahaman dalam melakukan
interpretif untuk menghasilkan satu kesimpulan yang benar
pula.
Sebagai sesuatu yang dinilai substansi, maka kebenaran
informasi dari data dalam penelitian juga sangat dipengaruhi
oleh ketepatan sumber data yang dipilih dalam penelitian
kualitatif. Apabila keliru dalam menetapkan sumber data,
maka informasi/data yang didapat juga mungkin akan keliru
(kurang/tidak benar). Karena itu, data dan penentuan sumber
data menjadi bagian yang penting dalam sebuah penelitian
kualitatif sebab hal data itu, memiliki kedudukan dan arti
penting yang bersifat subtantif dalam penelitian
b. Penentu Keberhasilan dari sebuah Penelitian
Sebagai penentu keberhasilan dalam sebuah penelitian, maka
setidaknya ada dua aspek penting yang perlu dipahami dalam
konteks kajian mengenai Kedudukan dan arti penting data
dalam penelitian. menurut Ibrahim (2015: 75) yakni
berdasarkan proses dan berdasarkan hasil.
Berdasarkan proses, berarti seorang peneliti kualitatif akan
yakin bahwa data yang diinginkan dapat diperoleh melalui
penelitian yang dilakukannya itu. Karenanya, sebelum
penelitian dilakukan, peneliti yang baik mesti telah membuat
perencanaan yang matang, jelas dan teknis mengenai data
dan sumber datanya. Peneliti sudah memiliki gambaran yang
jelas dan utuh mengenai informasi apa saja yanghendak dicari
(aspek datanya), dan kepada siapa saja la akanmenemukan
data tersebut (aspek sumber data). Jika kedua hal ini sudah
jelas dalam perencanaan penelitian, maka dapat dikatakan
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bahwa sebuah penelitian secara proses dapat dilakukan
(dengan baik dan berhasil).
Berdasarkan hasil, berarti sebuah penelitian baru dapat
dikatakan selesai apabila seorang peneliti telah dapat
menghimpun setiap informasi, fakta dan realita (aspek data)
yang diperlukan dalam penelitian, yang dengan semua data
itulah kesimpulan penelitian dapat dihasilkan. Artinya bahwa,
dengan semua data yang dibangkitkan dan dikumpulkan dari
sumbernya (proses juga baik) itu, maka peneliti dapat
menemukan jawaban yang memadai dan meyakinkan
terhadap berbagai permasalahan yang dirumuskan dalam
penelitian, baik pertanyaan utama (mayor research question)
maupun pertanyaan-pertanyaan spesifik (minor research
question). Disinilah data akan juga menjadi penentu
keberhasilan sebuah penelitian.
c. Data sebagai Titik Berangkat dan Akhir Penelitian
Pentingnya kedudukan data dalam penelitian juga didasarkan
pada kenyataan bahwa data menjadi titik berangkat (starting
point) dan titik akhir (ending) dalam sebuah pelaksanaan
penelitian. Sebagai titik berangkat, berarti peneliti akan
senantiasa memulai kegiatan penelitiannya berdasarkan atas
pertimbangan mengenai apa informasi, fakta dan realita
(aspek data) yang hendak dicari. Bagaimana cara mencarinya,
dan kepada siapa pula harus mencarinya (aspek sumber).
Berdasarkan semua inilah, peneliti memulai aktivitas
penelitiannya di lapangan. Artinya, peneliti tidak akan
melakukan akivitas penelitiannya di luar pertimbanganpertimbangan tersebut. Karena itulah data dipandang sebaga
ititik berangkat dalam sebuah penelitian.
Sebagai titik akhir (ending), setiap peneliti baru akan
mengakhirpenelitiannya apabila semua informasi, fakta dan
realitas (aspek data)yang dikehendaki sudah didapatkan. Atau
lebih jelasnya, perburuan data akan dianggap selesai jika
semua informasi, fakta dan realitas (aspek data) yang
diinginkan sudah berhasil didapatkannya, dan sudah mampu
menjawab semua permasalah yang dirumuskan dalam
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penelitian. Sebab hakikatnya, semua data yang dicari,
dibangkitkan, lalu dikumpulkan dalam proses penelitian
kualitatif (bahkan pada keseluruh tahapan kegiatan penelitian
itu) adalah ditujukan untuk menemukan jawaban dari
persoalan atau masalah yang dipertanyakan dalam penelitian.
Dengan demikian, jika data sudah diperoleh dengan memadai,
dan juga telah mampu menjawab semua persoalan/masalah
penelitian, maka penelitian tersebut dianggap telah selesai
(berakhir). Disinilah kedudukan data dalam penelitian juga
dianggap sebagai titik akhir (ending) dalam sebuah penelitian
kualitatif.
d. Data dan Sumber Data adalah Penelitian
Pada akhirnya, dapat dilihat arti penting data dan
kedudukannya dalam sebuah penelitian kualitatif dengan
memahami bahwa dengan adanya datalah maka peneliti
bekerja, dengan datalah seorang peneliti menjawab
pertanyaan penelitiannya, dan dengan data pulalah seorang
peneliti mampu menemukan solusi terhadap permasalahan
penelitian yang dirumuskan sebelumnya. Datalah sesungguhnya yang menjadi kekuatan sebuah penelitian. Tidak ada
penelitian yang tidak memerlukan data, apapun bentuknya.
Karena itulah banyak orang berkesimpulan bahwa data adalah
penelitian dan penelitian adalah data (data is research, and
research is data). Sebagaimana diungkapkan pula Neuman
(2013: 484) bahwa persoalan data akan mempengaruhi
peneliti mempertimbangkan cara untuk memperoleh data
lapangan, yakni data yang peneliti amati, ingat, dan catat
dalam catatan lapangan riset.
Menyadari arti penting data dan kedudukannya dalam
penelitian kualitatif, sudah selayaknya setiap peneliti dapat
berupaya semaksimal mungkin dalam merumuskan dan
merencanakan penelitiannya dengan baik dan jelas, terutama
dari aspek data (informasi, fakta dan realitas apa yang hendak
dan harus dicari, dibangkitkan, dan digali dari sumbernya), dan
sumber data (kepada siapa dan dengan apa semua itu dapat
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diperoleh). Inilah sesungguhnya kajian penting dari data dan
sumber data dalam penelitian kualitatif.

C. Peneliti sebagai instrumen kunci pembangkitan
dan pengumpulan data penelitian kualitatif
Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif pada
dasarnya bermaksud mengungkap makna yang ada dibalik datadata yang diberikan oleh para subjek atau partisipan penelitiannya
yang bersifat dinamis dan senantiasa aktif melakukan interaksi
dalam lingkungan sosialnya dimana mereka berada berdasarkan
konteks alamiahnya. Hal itu, seperti yang diungkapkan pula
Creswell (2017: 262) bahwa proses penelitian kualitatif selalu
berkembang dinamis, dan dalam keseluruhan proses penelitian
kualitatif itu, peneliti senantiasa terus menerus berupaya fokus
pada usaha mempelajari makna dari data atau informasi yang
disampaikan para partisipan (participants meaning) tentang isu
fenomana atau masalah, bukan makna yang disampaikan oleh
peneliti atau penulis lain dalam literatur-literaturnya. Hal itu
berarti bahwa dalam penelitian kualitatif, data-data harus
ditemukan terlebih dahulu kemudian itu, kata Creswell (2017:
261), harus di analisis secara induktif-interpretif dengan
membangun kategori-kateori, pola-pola, dan tema-temanya dari
bawah ke atas (induktif).
Tentunya, untuk memperoleh data-data tersebut, maka
diperlukan alat atau instrument pengumpul data, (pembangkitan
data) agar data-data yang diinginkan dapat terkumpulkan, seperti
melalui pengakuan subyek pelakunya menggunakan teknik
wawancara mendalam atau alat-alat pembangkitan data lainnya
dari sumber. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian
yang kesemuanya tentu menghasilkan data, yang lalu
membutuhkan proses analisis selanjutnya. Data yang didapat dari
subjek penelitian memiliki keterkaitan atau hubungan yang masih
belum jelas maknanya. Karena itu pula, maka diperlukan suatu
proses kegiatan untuk membangkitkan data-data dan mengumpulkannya lalu menganalisisnya untuk mengungkapkan makna apa
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saja yang tersirat, tertulis, dan terasakan pada data itu. Makna
itulah yang menurut Neuman (2013: 484) adalah data lapangan
yang harus diungkapkan dalam kajian penelitian kualitatif. Data
lapangan adalah data yang peneliti alami, ingat dan catat sebagai
catatan lapangan yang diperoleh melalui bantuan instrumen
pengumpulan dan pencatatan data.
Instrumen yang dimaksud pada uraian di atas, menurut makna
yang terdapat dalam kamus Bahasa Inggris - Indonesia adalah
instrument yang berarti alat perkakas, atau alat-alat (Echols &
Shadily, 2000: 325). Dengan pengertian itu, maka dapat dikatakan
bahwa instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan
dalam penelitian. Jadi, instrumen pembangkitan dan pengumpulan
data dalam penelitian kualitatif dapat diartikan pula dalam
pengertian yakni alat-alat yang digunakan peneliti dalam rangka
pembangkitan dan pengumpulan data di lapangan penelitian
kualitatif.
Sehubungan dengan instrumen penelitian itu, Ibrahim (2015:
133) mengemukakan bahwa istilah instrumen penelitian digunakan dalam konteks untuk menyebut dan mengidentifikasi alat-alat
yang dapat digunakan dalam penelitian, baik alat yang melekat
dalam peran seorang peneliti yang disebut instrumen utama (key
instrument), maupun alat yang terpisah dengan peneliti, yang
bersifat keras (hard instrument) maupun yang bersifat lunak (soft
instrument).
Sebagai sebuah alat, instrumen menjadi bagian yang penting
dalam penelitian. apalagi untuk penelitian kualitatif, dimana
proses dan hasil penelitian sangat bergantung pada instrumen
utamanya, dalam hal ini peneliti. Penelitilah yang menentukan
semuanya. Peneliti yang mencari. Peneliti yang menemukan.
Peneliti juga yang memaknai dan menyimpulkan apa yang
dihasilkan dan penelitian. Karena itulah peneliti disebut sebagai
alat utama (key instrument) dalam penetitian kualitatif. Berikut
penjelasan lebih rinci mengenai peran peneliti sebagai instrument
kunci.
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Peneliti sebagai instrument kunci (researcher as key
instrument) dalam seluruh proses pengumpulan data dalam
konteks penelitian kualitatif. Hal ini menurut Creswell (2017: 261)
adalah memang merupakan salah satu ciri atau karakteristik yang
khas dan utama dari penelitian kualitatif, dimana peneliti
sendirilah yang bertindak sebagai instrument kuncinya (researcher
as key instrument) dalam mengumpulkan data-data yang
dikehendaki pada penelitian kualitatif itu. Peneliti harus
mengumpulkan sendiri data-data melalui dokumentasi, observasi
perilaku, atau wawancara dengan partisipan atau subjek
penelitian. Peneliti dapat menggunakan pula protocol (sejenis
instrument untuk mengumpulkan data) tetapi profil peneliti
sendirilah yang sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam
mengumpulkan data atau informasi. Peneliti kualitatif, pada
umumnya, tidak menggunakan lembar kuisioner atau instrumen
yang dibuat oleh peneliti lain dalam pembangkitan dan
pengumpulan data dalam penelitian kualitatifnya.
Para peneliti kualitatif, pada umumnya memilih untuk
mengumpulkan data dari beragam sumber data (multiple sources
of data), seperti observasi perilaku, wawancara, rekaman data,
dan juga dari dokumentasi, ketimbang hanya bertumpu kepada
satu sumber data saja. Kemudian, para peneliti mereview semua
data tersebut, memberikannya makna, dan mengolahnya ke dalam
pola, kategori-kategori atau tema-tema yang melintasi semua
sumber data (Creswell, 2017: 261). Hal itu, ditegaskan pula
Neuman (2013: 484) bahwa sebagai peneliti kualitatif, maka
peneliti harus berada di lapangan dalam latarnya (bergantung pada
lokasi) yang alamiah untuk mempelajari berbagai hal dalam studi
penelitian bukannya menjadi ahli. Karenanya itu pula maka peneliti
harus mempertimbangkan berbagai cara dengan berbagai alat
yang akan digunakan untuk memperolah data lapangan kualitatif
yang baik.
Selanjutnya Creswell, (2017) mangatakan bahwa para peneliti
kualitatif sebagai instrumen utama (kunci) pengumpul data,
cenderung mengumpulkan data dari lapangan lingkungan yang
alamiah (natural setting) pada lokasi dimana para partisipan
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/subjek penelitian mengalami isu atau masalah yang akan diteliti
dalam proses penelitian yang berparadigma postpositivistiknaturalistik interpretif. Karena berparadigma seperti itu, maka
dalam tugas pengumpulan data, peneliti sebagai instrumen utama
pengumpulan data, tidak membawa individu-individu (subjek
/partisipan penelitian) ke dalam laboratorium (atau dalam situasi
yang telah di-setting atau di-manipulatif dengan kontrol-kontrol
tertentu); tidak pula membagikan instrumen-instrumen kepada
mereka (subjek/partisipan penelitian). Informasi/data yang
dikumpulkan dengan berbicara langsung kepada orang-orang dan
melihat mereka secara langsung pula bertingkah laku dalam
konteks natural inilah, yang menjadi karakteristik utama penelitian
kualitatif. Dalam setting yang alamiah (natural), para peneliti
kualitatif melakukan interaksi secara langsung atau face-to-face
sepanjang proses penelitian (Creswell, 2017: 261).
Berdasarkan beberapa uraian penjelasan di atas, dapatlah
dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendirilah
yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian (key
instrument). Artinya bahwa, penelitilah orang yang akan
menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian kualitatif.
Penelitilah yang akan menentukan seperti apa kualitas data
lapangan yang didapatkan dalam konteks penelitian kualitatif itu.
Hal ini, diungkapkan pula oleh Lofland et al, (2006: 3) bahwa
peneliti kualitatif adalah sarana (sumber alat) untuk melihat,
mengukur, mencatat, mendengarkan, mengamati, merasakan,
mengumpulkan (membangkitkan) data lapangan. Lofland,
berpandangan seperti itu ketika ia menerjunkan dirinya sendiri ke
dalam suatu studi kehidupan orang lain dan hidup serta merasakan
kehidupan orang lain tersebut dengan mereka. Karena itulah,
peneliti sendirilah yang menjadi sarana atau media primer bagi
pelaksanaan penelitian kualitatif.

D. Peran penting peneliti sebagai instrumen utama
pembangkitan data dalam penelitian kualitatif
Pentingnya kedudukan peneliti sebagai sarana utama atau
instrumen alat utama dalam penelitian kualitatif memberikan
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indikasi bahwa dalam proses penelitian kualitatif, antara lain saat
pembangkitan dan pengumpulan data, kehadiran peneliti secara
langsung di lapangan merupakan suatu keniscayaan (tak dapat
tergantikan). Sebab, banyak hal yang saling terkait di lapangan
(pemahaman data dan sumber data) yang berhubungan langsung
dengan seorang peneliti.
Menurut Ibrahim (2015: 134) bahwa profil peneliti memiliki
peran yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena,
kehadiran peneliti secara langsung di lapangan merupakan sosok
tidak dapat tergantikan oleh orang lain dalam keseluruhan proses
penelitian kualitatif. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat saja
menanyakan pandangan seorang responden tentang sesuatu hal,
dan responden menjawabnya dengan setuju, kurang setuju atau
tidak setuju sebagaimana pada penelitian umumnya. Akan tetapi
bagaimana cara responden memberikan jawaban, seperti apa
reaksi non verbalnya, bagaimana nada suaranya, dan sebagainya,
hanya dapat dipahami secara langsung oleh peneliti yang hadir dan
berhadapan langsung dalam penelitian kualitatif. Disinilah
kehadiran peneliti yang tak terwakili oleh apapun, termasuk
instrumen penelitian sebagaimana pada penelitian umumnya.
Semua tahap dalam proses pembangkitan dan pengumpulan
data itu, menurut (Creswell, 2017: 261) dapat saja berubah setelah
peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data, masuk
ke lapangan dan memulai melaksanakan tugas membangkitkan
dan mengumpulkan data seperti yang diinginkan penelitian.
Misalnya, pertanyaan-pertanyaan wawancara bisa saja berubah,
demikian pula halnya strategi pembangkitan dan pengumpulan
data juga bisa saja berganti, dan individu-individu yang diteliti, juga
lokasi-lokasi yang dikunjungi dapat saja berupabah pula sewaktuwaktu. Hal itu, karena gagasan utama penelitian kualitatif
sebenarnya adalah mengkaji masalah atau isu dari para partisipan
atau subjek, dan melakukan penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi/data mengenai masalah tersebut dan yang terkait
dengan masalah itu. Disinilah kehadiran peneliti yang tak terwakilkan oleh siapa dan apapun dalam mengantisipasi perubahanperubahan yang ada di lapangan kualitatif, termasuk instrumen
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penelitian sebagaimana yang digunakan pada penelitian
kuantitatif umumnya (menyebarkan instrumen angket untuk
memperoleh data).
Relevan dengan penjelasan di atas, Steinfatt & Rogers, (1998:
yang dikutip oleh Ibrahim, 2015: 135) mengatakan hal senada
bahwa sebagai alat utama (key instrument), penelitilah yang dapat
memahami secara langsung data yang ditemukannya di lapangan,
termasuk memahami perubahan-perubahan situasi, dan kontekskonteks tertentu yang dapat terjadi ketika proses pengumpulan
(pembangkitan) data lapangan dilakukan. Peneliti sebagai
instrument manusia itulah yang mampu memahami nilai-nilai
sosial, gerakan tubuh dan air muka/mimik (kinesik), jarak fisik
dalam berkomunikasi (proksemic), tinggi rendahnya intonasi suara
(paralinguistic) dan berbagai aspek komunikasi yang ditampilkan
oleh informan di lapangan. Bukanlah teori komunikasi percaya
bahwa sebagian besar pesan justru tersampaikan melalui perilaku
non verbal yang mencapai 60-70 % berbanding verbal yang hanya
30-40 % saja. Peneliti jugalah yang bertanggungjawab merekam
dan memahami setiap informasi (data) yang dihimpun dan lalu
menafsirkannya, untuk kemudian menyusunnya menjadi sebuah
pernyataan makna atau tafsiran yang bermakna dari hasil
penelitian kualitatif.
Sebagai instrumen kunci utama dalam proses pembangkitan
dan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, para peneliti
hendaknya berusaha membuat gambaran dari data yang kompleks
dari suatu masalah atau isu yang ditelitinya. Menurut Creswell,
(2017: 263) bahwa hal itu melibatkan usaha pelaporan perspektifperspektif, pengidentifikasian faktor-faktor yang terkait dengan
situasi tertentu, dan secara umum yakni usaha pengsketsaan atas
gambaran besar yang muncul. Oleh sebab itulah, para peneliti
kualitatif yang berperan sebagai instrumen kunci utama dalam
pembangkitan dan pengumpulan data, diharapkan dapat
menjalankan tugas pembangkitan dan pengumpulan data secara
efektif, dan melalui data yang dikumpulkan itu, peneliti diharapkan
pula dapat membuat suatu model visual dari berbagai aspek
mengenai proses atau fenomena utama yang ditelitinya. Model
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seperti inilah yang akan memandu dan membantu para peneliti
kualitatif yang berperan utama sebagai instrumen kunci dalam
tugas pembangkitan dan pengumpalan data untuk mampu pula
membangun gambaran bermakna yang holistik berdasarkan datadata yang dikumpulkannya.
Sejalan dengan makna uraian penjelasan di atas, Lofland et al.,
(2006: 3) mengungkapkan pula bahwa peneliti sendirilah yang
menjadi kunci sarana utama atau media primer yang utama bagi
pelaksanaan tahap proses penelitian kualitatifnya. Hal ini kata
Lofland et al memiliki dua implikasi yang mengindikasikan peranan
penting peneliti dalam proses penelitian kualitatifnya. Dua
implikasi yang dimaksud Lofland et al, itu yakni: (1) pertama; hal
peran yang memberi tekanan pada peneliti untuk agar bersikap
waspada dan sensitif terhadap hal-hal (perubahan-perubahan)
yang terjadi di lapangan (konteks latar alamiah) dan bersikap yang
profesional dalam hal merekam data (menggali dan membangkitkan data) penelitiannya; dan (2) Kedua; adalah hal peran yang
menghendaki peneliti kualitatif memiliki sifat konsekuensi pribadi
yang tinggi dalam kerja lapang yang tentu akan melibatkan
hubungan sosial dan perasaan pribadi. Hal itu, terutama dalam
upaya peneliti memasukkan wawasan dan perasaan subjektif
peneliti sendiri sebagai data dari lapangan (experiential data)
karena dalam penelitian kualitatif itu, pengalaman subjektif dan
pribadi merupakan bagian dari “data lapangan”, dan juga
pengalaman subjektif dan pribadi ini sangat berharga bagi diri
peneliti sendiri maupun bagi tujuan untuk menerjemahkan
berbagai peristiwa di lapangan (Lofland et al., 2006: 4).
Penelitian kualitatif merupakan salah satu bentuk penelitian
yang berparadigma interpretif-naturalistik, di mana di dalamnya
para peneliti kualitatif membuat suatu interpretasi atas dasar data
atau informasi apa yang mereka lihat, dengarkan, rasakan, dan
pahami. Interpretasi-interpretasi mereka (para peneliti kualitatif)
dapat saja berbeda dengan latar belakang, historial, konteks,
kondisi dan pemahaman-pemahaman mereka sebelumnya.
Setelah laporan penelitian diterbitkan, barulah para pembaca dan
para partisipan/subjek yang melakukan interpretasi, dan itu sering
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kali berbeda dengan interpretasi peneliti. Karena pembaca, subjek
atau partisipan, dan peneliti, sama-sama terlibat dalam satu proses
interpretif ini pada sebuah konteks alamiah dari penelitian
kualitatif. Tampaklah di sini, menurut Creswell (2017: 263) bahwa
penelitian kualitatif ini memang nampak menawarkan pandanganpandangan dan metode dalam pengumpulan (pembangkitan) data
yang beragam atas masalah atau fokus yang diteliti.
Dengan perkataan lain, bahwa peneliti kualitatif sebagai alat
utama (key instrument), maka penelitilah yang pada akhirnya akan
menentukan keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan mulai
dari penentuan fokus penelitian, penentuan data dan sumber data,
penentuan metodologi yang diterapkan, memahami data dan
melakukan analisis hingga penyusunan laporan akhir penelitian.
Karena itulah, maka penelitian kualitatif sering kali disebut pula
dengan pendekatan interpretif-subjektif dimana pandangan dan
tafsiran peneliti secara individulah yang pada akhirnya akan paling
berperan dalam keseluruhan proses penelitian kualitatif yang
dilakukan, terutama dalam memahami dan menafsirkan
/interpretasikan data hasil penelitian.
Selain itu, peneliti pulalah yang berperan tindak sendiri
sebagai instrumen utama yang primer dalam pembangkitan,
penggalian, dan pengumpulan data di lapangan konteks
penelitiannya. Sementara instrumen yang lainnya seperti alat
perekam wawancara (tape recorder), pengambilan gambar
(kamera foto dan video), pedoman wawancara, pedoman
observasi dan sebagainya, mungkin saja tetap digunakan sebagai
alat bantu dalam penelitian, akan tetapi kedudukannya tidak akan
pernah mampu menggantikan posisi peneliti kualitatif sebagai key
instrumen utamanya.

E. Jenis instrumen/alat pengumpul data kualitatif
Berdasarkan uraian penjelasan tentang data seperti yang
diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa data adalah segala
bentuk, catatan, informasi, fakta dan realita yang terkait atau
relevan dengan apa yang dikaji atau yang diteliti dalam konteks
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penelitian. Dalam hal ini, data dapat berupa kata-kata, lambang,
simbol, aktivitas ataupun situasi sosial (social situation) dari kondisi
riel, yang meliputi agama, budaya, dan lain-lain yang terdiri dan
place, actor, dan activity. Untuk memperoleh data-data seperti
yang disebutkan itu, dibutuhkan instrumen atau semacam alat
untuk menggali, membangkitkan dan mengumpulkannya.
Menyimak beberapa uraian sebelumnya, dapat dikatakan
bahwa instrumen pengumpul (pembangkit) data yang ada dalam
penelitian kualitatif itu, umumnya terdiri atas dua instrumen,
yakni: instrumen manusia (human instrument) sebagai instrumen
utamanya dan instrumen protocol sebagai instrumen bantuan
yang membantu instrumen utama dalam tugas penggalian,
pembangkitan, dan pengumpulan data. Sebagaimana dikemukakan oleh Afrizal (2016: 134) bahwa instrumen penelitian adalah
alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk
mengumpulkan (membangkitkan) data (data kualitatif dalam
penelitian kualitatif). Berarti bahwa dengan menggunakan alatalat (instrumen) yang dimaksudkan itu, maka data dapat
dikumpulkan.
Selanjutnya Afrizal (2016: 134) mengemukakan bahwa ada
perbedaan antara alat-alat (instrumen) pengumpul (pembangkit)
data antara yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan
yang dipergunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian
kualitatif, alat (instrumen) utama pengumpulan (pembangkitan)
data adalah manusia yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang
merupakan sejawat peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian
kualitatif, penelitinya sendirilah yang datang pada sumber data
untuk mengumpulkan data (menggali dan membangkitkan data)
melalui berbagai teknik. Seperti dengan cara; bertanya,
mengungkap, meminta, mendengar, menggali dan mengambil,
atau juga dimana peneliti dapat meminta bantuan rekan sejawat
peneliti untuk mengumpulkan data itu yang disebut dengan
pewancara.
Cara pengumpulan data penelitian kualitatif itu, berbeda
dengan cara yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Cara dan

139 | Instrumen & Pembangkitan Data...

instrumen/alat pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif,
mengacu kepada hal yang dipergunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data yang biasanya menggunakan angket atau
kuisioner, dimana peneliti tidak langsung mendatangi subjek
penelitiannya tetapi subjeknya sendiri yang disebut responden,
yang mengisi angket atau kuisioner itu. Sehingga, hal pokok dari
perbedaan tersebut adalah bila dalam penelitian kuantitatif orang
yang diteliti yang di sebut responden atau sampel itu, dapat saja
mengisi sendiri instrumen kuisioner atau angket isian tanpa
kehadiran penelitinya; Sedangkan dalam penelitian kualitatif,
penelitinya sendiri sebagai instrumen utama yang datang langsung
ke sumbernya untuk menggali, membangkitkan, mengumpulkan
data tanpa diwakili.
Sejalan dengan uraian di atas, seperti yang dikemukan oleh
Usman dan Purnomo (2017: 121) bahwa instrumen atau alat
utama pengumpul data dalam penelitian kualitatif yakni si peneliti
sendiri. Jadi, peneliti kualitatif merupakan human instrument
dalam pengumpulan data yang harus terjun langsung sendiri ke
lapangan secara aktif mengumpulkan data melalui berbagai teknik
seperti misalnya; observasi partisipasi, wawancara, dan
dokumentasi dengan menggunakan alat atau instrumen bantuan
yang harus pula peneliti pertimbangkan sebelumnya. Sedangkan
teknik angket tidak digunakan dalam pengumpulan data kualitatif.
Karena menurut Sabarguna (2008: 22) bahwa dalam pengumpulan
data, peneliti sebagai instrumen utama harus mempertimbangkan
penggunaan instrumen lain yang jelas dan tepat sehingga dapat
memudahkannya, serta dapat menghindarkannya dari kesalahan
dan ketertinggalan, dalam tugas pengumpulan data.
Terkait dengan instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, menurut Ibrahim (2015: 135) bahwa selain instrumen
utama yakni peneliti sendiri, maka secara umum instrumen
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dikategorikan
sebagai peralatan keras (hard instrument) dan peralatan lunak
(soft instrument). Adapun yang termasuk peralatan keras (hard
instrument) itu antara lain; kelengkapan catatan lapangan (pulpen
dan buku atau perlatan catat mencatat), perekam/alat rekaman
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(tape recorder), alat dokumentasi (kamera foto dan video), dan
sebagainya. Afrizal (2016: 135) mengemukakan pula bahwa
peneliti kualitatif biasanya menggunakan alat rekaman untuk
merekam hasil-hasil wawancara mendalam atau hasil observasi.
Alat tersebut seperti: tape recorder, telepon seluler, kamera video,
dan kamera foto. Alat rekaman biasa dipergunakan peneliti atau
pewancara apabila mengalami kesukaran untuk mencatat
keseluruhan hasil dari proses wawancara mendalam.
Sebagaimana diungkapkan Emzir, (2016: 72) bahwa sebagian
peneliti kualitatif mengambil catatan ekstensif setelah suatu
wawancara untuk mencatat pernyataan subjek penelitian mereka.
Ketika sebuah penelitian kualitatif melibatkan wawancara ekstensif atau ketika proses wawancara mendalam dan panjang
merupakan teknik utama dalam riset, maka sebaiknya peneliti
menggunakan bantuan sebuah tape recorder.
Sedangkan yang termasuk instrumen peralatan lunak (soft
instrument) dalam penelitian kualitatif dapat disebutkan antara
lain; pedoman wawancara dan pedoman observasi, yang
penjelasannya diuraikan oleh Ibrahim (2015: 136-137) seperti
berikut ini:
1. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara merupakan kelengkapan penelitian
kualitatif yang sering disiapkan oleh peneliti sebagai panduan atau
pedoman dalam melakukan wawancara. Pedoman wawancara
dalam penelitian kualitatif berbeda dengan pedoman wawancara
yang biasa diterapkan peneliti dalam penelitian kuantitatif. Pada
penelitian kualitatif, pedoman wawancara hanya berisi garis besar
yang hendak diwawancarakan. Atau lebih jelasnya, hanya berisikan
poin-poin penting dari fokus dan aspek fokus yang perlu
dipertanyakan dalam proses wawancara mendalam. Neuman
(2013: 495) mengatakan bahwa pedoman wawancara itu sebagai
pedoman wawancara lapangan “pidato peristiwa” yang hanya
berisikan ilustrasi penting dan yang lebih dekat percakapan yang
bersahabat. Pedoman wawancara lapangan ini sangat berbeda
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dengan yang digunakan dalam penelitian survey kuantitatif yang
merupakan pedoman wawancara model stimulus-respon.
Pedoman wawancara dalam penelitian kualitatif bukanlah
sekumpulan pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya secara
jelas dan sistimatis (tidak seperti dalam penelitian kuantitatif).
Sebab, wawancara dalam penelitian kualitatif itu, cenderung
bersifat alamiah dan terbuka, mengalir dan sangat kontekstual
serta bebas dan rileks tanpa tekanan. Wawancara dalam penelitian
kualitatif layaknya sebuah obrolan di warung kopi yang berjalan
mengalir dinamis dan alamiah. Karenanya pedoman, hanya
diperlukan sebagai untuk mengontrol perbincangan dalam
aktivitas wawancara. Kontrol yang dimaksud itu; dari sisi; (1)
pertama, mengawal supaya topik pembicaraan dalam wawancara
tidak melenceng terlalu jauh dari aspek penelitian yang semestinya
dilakukan; dan (2) kedua, memastikan tidak ada hal penting yang
terlewatkan untuk diwawancarakan atau ditanyakan dalam proses
wawancara yang dilakukan. Hal ini penting dalam wawancara
adalah waktu, sebab mengingat perihal memperoleh kesepakatan
waktu dengan narasumber atau para informan, ada kalanya sangat
susah didapatkan. Oleh karena itulah, sekali bertemu diharapkan
dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk proses
wawancara dalam penetitian.
Relevan pula dengan uraian penjelasan di atas, Afrizal (2016:
135) mengemuakan pandangan bahwa untuk mengumpulkan data
(membangkitkan data) dari sumbernya (informan/partisipan)
menggunakan acuan atau pedoman wawancara mendalam, maka
peneliti yang bertindak pewancara sebagai instrumen utama
pengumpul data dalam penelitian kualitatif, tentu pula
memerlukan instrumen bantuan yang berupa panduan atau
pedoman dalam wawancara mendalam itu, dan sebaiknya juga alat
rekaman (soft & hard instrument).
Menurut Afrizal (2016: 135) bahwa panduan atau pedoman
wawancara mendalam ini, adalah suatu tulisan/catatan singkat
yang berisikan daftar informasi penting yang akan atau yang perlu
diungkapkan, digali (dibangkitkan) dan dikumpulkan melalui
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wawancara. Daftar itu, dapat pula dilengkapi dengan catatan point
pertanyaan-pertanyaan penting yang akan diajukan untuk
menggali (membangkitkan) data atau informasi dari para informan
dan atau para partisipan penelitian. catatan pertanyaanpertanyaan penting itu singkat saja dan bersifat terbuka, sehingga
memerlukan jawaban panjang, tidak seperti pada penelitian
kuantitatif yang jawaban tegas “ya” atau “tidak” atau semacamnya
yang jawabannya tidak secara panjang lebar (jawaban tertutup)
dan biasa dilakukan secara sistimatis. Dalam penjelasan Spradley
(2001: 162) dikemukakan bahwa pertanyaan-pertanyaan singkat
dan bersifat terbuka (seperti pada pedoman wawancara dalam
penelitian kualitatif) tersebut sebagai pertanyaan struktural dan
pertanyaan deskriptif yang membutuhkan jawaban uraian
interpretasi yang mendeskripsikan sesuatu hal dari subjek
wawancara sesuai yang ditanyakan.
Pedoman wawancara pada penelitian lapangan kualitatif,
seperti yang dikatakan Neuman (2013: 493) adalah merupakan
pedoman yang digunakan dalam kegiatan wawancara secara
mendalam di lapangan yang berisikan point pertanyaan yang tidak
berstruktur dan tidak mengarah secara sistimatis (yaitu anggota
atau peserta yang terlibat dalam proses wawancara dapat
melakukan wawancara dalam berbagai arah). Pedoman itu
berbeda dengan pedoman wawancara yang sering ada dalam risetriset kuantitatif formal umumnya dalam banyak hal.
Lebih lanjut Ibrahim (2015: 136) mengatakan bahwa sebagai
sebuah instrumen lunak (soft) dalam penelitian kualitatif,
pedoman wawancara mesti dibuat dengan sebaik mungkin guna
menjadi panduan atau acuan ketika melakukan proses wawancara.
Walaupun menggunakan pedoman, akan tetapi dalam praktiknya,
seorang peneliti kualitatif tidak boleh pula terlalu terikat secara
sistimatis dengan pedoman ketika wawancara berlangsung
(sebagaimana pada penelitian kuantitatif) Hal tersebut, karena jika
peneliti terlalu terikat dengan pedoman yang sistimatis akan
cenderung menjadikan suasana komunikasi dalam wawancara
menjadi kaku dan tidak dinamis serta tidak alamiah lagi. Akibatnya,
tentu saja hasil proses sebuah wawancara mendalam (yang
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harusnya mengalir secara lamiah dan dinamis) akan terasa kurang
maksimal didapatkan. Karena itu, maka proses wawancara
mendalam dengan instrumen lunak (soft instrument) berupa
pedoman wawancara juga perlu didampingi dengan instrumen
keras (hard instrument) berupa buku catatan dan alat pencatatan
seta bantuan alat perekam data (suara dan gambar).
2. Pedoman Observasi
Sebagaimana skrip pedoman wawancara dalam penelitian
kualitatif, maka pedoman observasi dalam penelitian kualitatif,
adalah merupakan pula petunjuk umum yang perlu dipersiapkan
oleh peneliti sebagai panduan atau acuan dalam melakukan
observasi atau pengamatan konteks di lapangan. Sebagai petunjuk
atau panduan, maka berarti bahwa pedoman observasi itu
hanyalah memuat hal-hal yang terkait secara teknis saja dan sesuai
dengan materi kajian penelitian yang hendak dilakukan (Ibrahim,
2015:137).
Terkait dengan teknis, pedoman observasi berisi panduan
mengenai rancangan waktu, tempat, strategi dan teknik dalam
menggali data melalui pengamatan. Termasuk tata cara memaknai
dan menyimpan data dan informasi yang digali dari proses
pengamatan atau observasi di lapangan. Karena itu, pedoman
observasi biasa dibuat dalam bentuk lembaran checklist guna
memudahkan kerja pengumpulan (pembangkitan) data melalui
aktivitas pengamatan langsung di lapangan. Terkait dengan materi,
maka pedoman observasi berisi panduan mengenai garis besar
materi atau aspek-aspek data dan informasi yang hendak digali
atau dihimpun melalui pengamatan atau observasi. Aspek- aspek
materi dimaksud adalah penjabaran dari fokus dan sub fokus
penelitian. Sebagaimana pada aspek teknis, pedoman observasi
yang terkait dengan materi juga umumnya dibuat dalam bentuk
daftar check, yang dengannya peneliti akan mudah memberikan
tanda (checklist) terhadap perolahan data dan informasi dari
pengamatan/observasi di lapangan.
Sebagai sebuah instrumen, pedoman observasi dibuat
mengikuti karakteristik observasi sebagai suatu teknik
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mengumpulkan (membangkitkan) suatu data yang bersifat
kongkrit dari yang hendak diobservasi atau tampak secara lahiriah
melalui keseluruhan panca indera. Artinya, menurut Ibrahim
(2015: 137) bahwa, pedoman observasi yang digunakan, adalah
hanya merupakan seperangkat panduan kerja bagi peneliti
(pedoman observasi berfungsi mengingatkan tentang apa yang
hendak diobservasi) dalam melakukan tugas pengamatan di
lapangan dengan keseluruhan panca inderanya, apakah dengan
melihat, mendengar, mencium, meraba, dan atau merasa.

F. Pembangkitan dan pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif
Mengumpulkan (membangkitkan dan menggali) data adalah
salah satu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu
penelitian, dalam hal ini penelitian kualitatif. Sebuah penelitian
kualitatif dapat dikatakan berhasil apabila datanya dapat
dibangkitkan, digali dan dikumpulkan. Sebaliknya, jika data tidak
bisa didapatkan melalui usaha tersebut, maka tentu sebuah
penelitian kualitatif itu dipandang tidak berhasil pula. Pentingnya
pekerjaan penggalian, pembangkitan dan pengumpulan data
dalam suatu penelitian kualitatif, mengharuskan peneliti untuk
mampu merencanakan secara matang dan sebaik mungkin
penelitian kualitatif yang hendak dilakukannya itu. Diantara
pertimbangan penting yang direncanakan untuk sebuah
pelaksanaan penelitian kualitatif itu adalah, apakah datanya dapat
dikumpulkan atau tidak.
Peneliti kualitatif tentu telah mengetahui bahwa metode
penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan
bervariasi alat pengumpul data (multi-methods). Oleh karena itu,
pengetahuan dan pemahaman terhadap data dan alat pengumpul
data, serta sumber data dan bagaimana mendapatkannya,
merupakan suatu hal penting bagi seorang peneliti kualitatif untuk
dapat memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan
penelitiannya.
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Seorang peneliti harus mampu meyakinkan diri bahwa data
yang diinginkan dalam sebuah penelitian kualitatif yang dilakukan
pasti dapat dikumpulkan. Jika peneliti ragu, atau bahkan beranggapan tidak mungkin untuk mendapatkan data-data yang diinginkan,
maka lebih baik untuk tidak melakukan penelitian kualitatif
tersebut. Lebih baik segera mengalihkan perencanaan penelitiannya kepada fokus penelitian kualitatif yang lain yang datanya lebih
mungkin didapatkannya. Oleh Karena itu, Creswell (2018: 207)
mengemukan bahwa para peneliti kualitatif penting untuk
mempertanyakan beberapa hal terkait perencanaan pengumpulan
data sebelum melakukan penelitian, yang Creswell sebut sebagai
lingkaran aktivitas-aktivitas pengumpulan data seperti yang Ia
ilustrasikan pada gambar berikut ini:
Menentukan
tempat/individu

Menyimpan
data

Memecahkan
persoalan
lapangan

Merekam
informasi

Memperoleh
akses hubungan

Sampling
purposeful

Mengumpulka
n data

Aktivitas-aktivitas pengumpulan data (Creswell, 2018: 207)

Creswell memvisualisasikan fase-fase aktivitas pengumpulan
data yang lazim untuk semua penelitian yang berpendekatan
kualitatif tersebut, dalam rangka menjawab pertanyaan tentang
beberapa hal sebelum melakukan penelitian kualitatif. Pertanyaan
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-pertanyaan yang dimaksud Creswell itu yakni (1) apa saja langkahlangkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif tersebut?; (2) apa saja persoalan-persoalan
akses dan hubungan yang biasa terjadi?; (3) Bagaimanakah
seorang peneliti kualitatif memilih orang /masyarakat /tempat
/konteks sosial untuk penelitian?; (4) apa saja jenis informasi yang
dapat dan biasa dikumpulkan?; (5) Bagaimana informasi data
dapat direkam?; (6) apa saja persoalan-persoalan yang mungkin
biasa terjadi dalam pengumpulan data?; (7) bagaimana informasi
atau data-data biasanya disimpan?; (8) Apa saja persamaan dan
perbedaan pengumpulan data pada pendekatan kualitatif?.
Gambaran lingkaran aktivitas yang diilustrasikan Creswell
(2018: 207) itu menyajikan pengetahuan yang ringkas dari masingmasing aktivitas kerja lapangan dalam pengumpulan data.
Aktivitas tersebut mencakup usaha seperti: menentukan tempat
atau individu; memperoleh akses dan membangun relasi;
melakukan sampling; mengumpulkan data; merekam informasi;
mengeksplorasi persoalan lapangan; dan menyimpan data.
Lingkaran aktivitas pengumpulan data itu, adalah sebagai
rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk
mengumpulkan informasi/data untuk menjawab pertanyaanpertanyaan riset yang muncul. Sebagaimana diperlihatkan dalam
gambar tersebut, seorang peneliti kualitatif terlibat serangkaian
aktivitas dalam proses pengumpulan (pembangkitan) data.
Meskipun dimulai dengan penentuan tempat atau individu yang
hendak dipelajari, seorang peneliti dapat pula memulainya dari
titik masuk yang lainnya dalam lingkaran tersebut. Yang paling
penting kata Creswell, adalah peneliti kualitatif harus memikirkan
beragam fase metode untuk pengumpulan (pembangkitan) data,
fase-fase yang meluas hingga keluar dari titik acuan yang lazim,
yaitu “wawancara atau pengamatan”.
Satu langkah penting dalam proses tersebut adalah menemukan orang/masyarakat atau tempat yang hendak dipelajari,
memperoleh akses dan membangun relasi dengan para partisipan
sehingga mereka dapat memberikan data yang bagus. Satu langkah
yang terkait erat dalam proses tersebut adalah menentukan
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strategi untuk Sampling individu atau tempat. Sampling ini
bukanlah sampel probabilitas yang akan memungkinkan seorang
peneliti untuk menentukan kesimpulan statistik pada populasi;
tetapi, sampel ini adalah sampel purposeful yang akan
mencontohkan kelompok masyarakat yang dapat memberikan
informasi terbaik pada peneliti tentang permasalahan riset yang
sedang dipelajari. Maka dari itu, sang peneliti harus menentukan
jenis sampling purposeful mana yang paling baik untuk
digunakanya.
Setelah memilih tempat atau masyarakat yang hendak diteliti,
peneliti harus memutuskan pendekatan pengumpulkan data yang
paling tepat. Sekarang ini, kata Creswell (2018: 208) peneliti
kualitatif memiliki lebih banyak pilihan metode dalam
pengumpulaan data, dan biasanya peneliti akan mengumpulkan
data lebih dari satu sumber. Untuk mengumpulkan informasi data
itu, peneliti mengembangkaan berbagai protocol (instrumen
sekunder atau alat bantu) atau bentuk tertulis untuk merekam
informasi yang diperoleh dan perlu mengembangkan sebagian
bentuk perekaman data, misalnya protokol wawancara atau
pengamatan. Demikian juga, peneliti perlu mengantisipasi
berbagai persoalan dalam pengumpulan data, yang disebut
“persoalan lapangan”, yang dapat berupa masalah seperti data
yang tidak memadai, harus meninggalkan lapangan atau tempat
penelitian terlalu cepat, atau mengalami kehilangan informasi.
Terakhir, peneliti kualitatif harus menentukan bagaimana baiknya
akan menyimpan data sehingga data tersebut dapat mudah
ditemukan dan dapat dilindungi dari rusak atau hilang.
Penjelasan-penjelesan yang diberikan Creswell di atas,
memberi makna bahwa pekerjaan lapangan untuk memperoleh
apa yang dinamakan data itu yakni proses penggalian,
pembangkitan dan mengumpulkan data adalah salah satu
perkejaan yang sangat penting dalam sebuah penelitian kualitatif.
Hal ini, diungkapkan pula oleh Genzuk (2005; yang dikutip Emzir,
2016: 64) bahwa pekerjaan lapangan dalam memperoleh data
merupakan pengalaman pribadi peneliti yang penting. Jaringan
prosedur lapangan yang dihubungkannya dan juga variasi
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situasional yang dikembangkan dengan kemampuan individual
peneliti, membuat pekerjaan lapangan untuk memperoleh data
menjadi pengalaman pribadi yang penting dalam pelaksanaan
penelitian. Karena, validasi dan kebermaknaan data hasil riset yang
diperoleh secara langsung pula tergantung pada pengalaman itu,
dan juga keterampilan, disiplin, dan perspektif-perspektif
peneliti/pengamatan sebagai alat atau instrumen utama dalam
penelitian kualitatif.
Pentingnya pekerjaan lapangan mengumpulkan data dalam
sebuah penelitian kualitatif, juga menjadi alasan munculnya
berbagai tawaran teknik yang dapat dipilih dan digunakan oleh
seorang peneliti kualitatif dalam mengumpulkan data penelitiannya. Jika merujuk dalam banyak buku metodologi penelitian, ada
banyak teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam
penelitian kualitatif. Bungin, (2013:173) mengatakan bahwa
sedikitnya ada enam teknik pengumpulan data dalam penelitian
kualitatif, yakni; observasi partisipasi, wawancara mendalam, life
history, analisis dokumen, catatan harian peneliti, dan analisis
media’. Sementara Sugiyono, (2016: 225) menyebutkan ada empat
teknik dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, yakni; teknik
observasional, wawancara, dokumentasi, dan gabungan
/triangulasi. Sedangkan Emzir (2016: 63) mangungkapkan bahwa
ada lima teknik pengumpulan data yakni: observasi, wawancara,
perekaman,fotografi dan dokumentasi program.
Selanjutnya Afrizal (2016: 134) menyebutkan pula bahwa ada
empat teknik yang biasa digunakan peneliti kualitatif dalam
pengumpulan data yakni: pengumpulan dokumen; observasi
terlibat; Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.
Peneliti dapat saja menggunakan ke semua teknik tersebut apabila
peneliti perlukan untuk satu penelitian kualitatif atau hanya
menggunakan satu atau dua teknik saja sesuai kebutuhan. Perlu
diketahui bahwa hal penting yang menjadi dasar dalam penentuan
pilihan penggunaan teknik pengumpulan/pembangkit data
penelitian adalah kebutuhan peneliti untuk dapat memperoleh
data yang valid dan kredibel (dipercaya). Dengan demikian, pada
dasarnya pertimbangan untuk menggunakan teknik pengumpulan
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(pembangkitan) data dalam penelitian kualitatif seharusnya
disesuaikan dengan kebutuhan peneliti untuk memperoleh data
atau informasi tertentu dan informasi data yang valid.
Observasi, wawancara, foto, dokumen pribadi dan resmi,
rekaman, gambar, dan percakapan informal semuanya adalah
merupakan sumber data kualitatif. Namun, sumber yang paling
umum digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen,
kadang-kadang dipergunakan secara bersama-sama (seperti dalam
teknik pengumpulan data focus group discussion/FGD) dan kadang
juga secara individual. Semua jenis data tersebut, memiliki satu
aspek kunci secara umum; dan menganalisisnya terutama
tergantung dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang
dikumpulkan melalui teknik kualitatif yang umum seperti
observasi, wawancara, dan dokumen, jarang berbentuk angka
numerik dan juga karena data kaya rincian kualitatif dan uraian
panjang (Gay & Airasian, 2000: 210). Oleh sebab itu, peneliti
membutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat pula dalam
menggali, membangkitkan dan mengumpulkan data dalam
penelitan kualitatif.
Mengingat beragamnya teknik pengumpulan data yang
ditawarkan oleh para ahli, penulis tidak akan mengambil ke semua
dari teknik yang tersebut itu dan menjelaskannya satu persatu
dalam buku ini. Penulis lebih cenderung untuk mengambil
beberapa teknik pengumpulan (pembangkitan) data saja yang
sering digunakan dan melingkupi dalam sebagian besar pendapat
para ahli metodologi penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan
(pembangkitan) data yang akan dijelaskan penulis yakni: Observasi
terlibat; Focus Group Discussion (FGD), Pengumpulan dokumen,
dan Wawancara mendalam. Berikut ini, penulis mencoba
menguraikan masing-masing dari teknik tersebut, berdasarkan
pandangan pemikiran dari beberapa ahli metodologi penelitian
kualitatif pada beberapa litertaur:
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G. Observasi untuk pengumpulan data kualitatif
Observasi kualitatif adalah teknik pengamatan (observasi)
yang dilakukan oleh peneliti dalam setting alamiah dengan tujuan
untuk mengeksplorasi atau menggali dan membangkitkan suatu
makna dari suatu fenomena yang ada dalam diri partisipan atau
subjek dalam penelitian kualitatif. Observasi dalam penelitian
kualitatif, sering pula di sebut dengan istilah observasi naturalistik
atau observasi dalam mengamati situasi yang apa adanya (Johnson
& Christensen, 2004: 245). Dalam upaya merekam secara akurat
fenomena penelitian maka selama proses observasi, peneliti perlu
membuat catatan lapangan selama dan segara sesudah proses
observasi.
Senada pula dengan pengertian observasi di atas, Garabiyah
(1981: yang dikutip emzir, 2016: 38) mengatakan bahwa ketika
peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah,
kadang-kadang ia perlu memerhatikan sendiri berbagai fenomena
yang adanya dalam konteks situasi sosial. Oleh karena itu peneliti
menggunakan teknik mengobservasi langsung dalam mengamati
peristiwa situasi sosial itu dengan cermat. Dengan demikian
observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian
yang terfokus terhadap kejadian atau peristiwa, gejala atau
sesuatu konteks. Adapun observasi ilmiah adalah “perhatian
terfokus terhadap gejala, kejadian/peristiwa atau sesuatu yang ada
dalam konteks sosial, dengan maksud menggali, membangkitkan,
mengungkapkan, lalu menafsirkannya gaktor-faktor penyebabnya,
dan menemukan kaidah-kaidah atau makna-makna yang
mengaturnya sebagai hasil dari kajian penelitian (kualitatif).
Secara terminologi, “observasi” berasal dari istilah kata dalam
bahasa lnggris yakni observation yang bermakna pengamatan,
pandangan, pengawas atau dalam kata keterangan sebagai
observe yang berarti mengamati melihat, meninjau, menjalankan,
mematuhi, memperhatikan menghormati (Echols & Shadily, 2000:
401). Karena itu, observasi menurut Marta dan Kresno (2016: 46)
adalah pengamatan yang dalam istilah sederhananya adalah
proses penelitian untuk melihat situasi penelitian. Kaelan (2012:
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100) mengungkapkan pula bahwa observasi adalah satu kegiatan
pengamatan atau peninjauan secara cermat. Menurutnya,
observasi atau pengamatan merupakan tehnik pengumpulan data
yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Dalam sejarah
perkembangan banyak teori dan ilmu pengetahuan kajian studinya
dilakukan melalui observasi.
Menurut Bungin (2013: 142), observasi atau pengamatan
adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan
pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra
lainnya seperti telinga, hidung mulut, dan kulit. Karena itu,
observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan
pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu
dengan panca indra lainnya.
Senada pula dengan uraian di atas, menurut Spradley, (2001:
127) bahwa Observasi merupakan pencatatan yang sistimatis dan
perekaman peristiwa, perilaku, dan benda-benda di lingkungan
sosial tempat studi suatu penelitian kualitatif berlangsung.
Observasi adalah metode dasar yang sangat penting dalam proses
tahapan pengumpulan (pembangkitan) data. Metode ini, biasa
digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menemukan makna
interaksi dalam situasi sosial yang sebenarnya. Setiap situasi
interaksi sosial dapat diidentifikasi melalui tiga elemen utama,
yaitu (1) Place atau tempat dimana situasi sosial itu berlangsung
atau terjadi; (2) Actors atau para pelaku interaksi sosial yang
menduduki posisi tertentu dan memainkan peran-peranan
tertentu; dan (3) Activity; yaitu aktivitas dari para pelaku (actors)
pada lokasi berlangsungnya kegiatan situasi sosial.
Ketiga elemen tersebut yakni place, actors, dan activity
dikembangkan Spradley, (2001: 128) menjadi Sembilan dimensi
utama yang dapat diobservasi pada setiap interaksi dan situasi
sosial. Kesembilan dimensi yang juga dianggap sebagai objek
observasi dalam penelitian itu, yakni sebagai berikut:
1. Place (tempat); yakni gambaran tempat dan ruang tempat
berlangsung suatu interaksi atau situasi sosial yang dapat
diobservasi;
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2. actors (para pelaku sosial), yakni gambaran para pelaku yang
terlibat dalam situasi sosial termasuk pula karakteristiknya;
3. activity (aktivitas); yakni sejumlah aktivitas yang dilakukan
para pelaku dalam situasi sosial;
4. Object (objek); yakni benda-benda yang terdapat di dalam
situasi sosial;
5. Act (tingkah laku); yakni sikap mental para pelaku dalam
proses berlangsungnya kegiatan interaksi situasi sosial;
6. Event (peristiwa); yakni sejumlah aktivitas yang saling
berhubungan yang dilakukan oleh para pelaku di situasi
sosial;
7. Time (waktu); adalah detik waktu berlangsungnya peristiwa,
interaksi, kegiatan baik itu para pelaku maupun peristiwa
alam di dalam situasi sosial;
8. Goal (tujuan) yakni hasil-hasil yang ingin dicapai oleh
seseorang melalui kegiatan yang ada di dalam konteks situasi
sosial; dan
9. Feeling (perasaan); adalah ekspresi perasaan yang tampak
pada para pelaku di suatu sosial.
Mempelajari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa
dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai fokus
perhatian dalam kegiatan pengamatan langsung terhadap objek
fenomena pada situasi sosial yang dimensi utamanya adalah place,
actor dan aktivty, untuk mengetahui kebenaran dari situasi,
kondisi, konteks, ruang, serta makna peristiwa sebagai upaya
pengumpulan data sebuah penelitian. Melalui observasi peneliti
belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut
sebagaimana dikatakan oleh Marshall, “... through observation, the
researcher learn about behavior and the meaning attached to
those behavior” (dalam Sugiyono, 2016: 4).
Observasi dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (2017:
266) adalah merupakan observasi kualitatif yang didalamnya
peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati berbagai
sikap/perilaku dan aktivitas dari individu-individu di lokasi
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penelitian. Dalam pengamatan itu (observasi kualitatif), peneliti
merekam atau mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun
semistruktur, aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Para
peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang
beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga jadi partisipan
utuh.
Relevan dengan penjelasan yang diberikan Creswell tersebut,
Afrizal (2016: 21) mengatakan pula bahwa peneliti kualitatif, untuk
mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang
dilakukan dalam penelitiannya, maka peneliti merasa perlu
melakukan pengematan untuk melihat sendiri, mendengar sendiri,
atau merasakan sendiri. Hal itu dilakukannya dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi terlibat. bagaimana
caranya agar suasana alamiah kehidupan sosial tidak terusik oleh
kahadiran peneliti yang melakukan observasi terlibat?. Hal itu
dapat saja dicapai peneliti dengan cara menjadi bagian dari
anggota atau kelompok/komunitas sosial itu dan dapat diterima
pula menjadi bagian dalam kehidupan sosial mereka.Jika telah
diterima, maka peneliti hidup dan berinteraksi aktif di tengahtengah kelompok/komunitas manusia tersebut, melakukan hal-hal
yang dilakukan dengan cara mereka. Cara seperti itu adalah
observasi terlibat, dan ada pula yang disebut observasi setengah
terlibat yakni observasi yang dilakukan peneliti dimana peneliti
tidak tinggal bersama kelompok/komunitas itu namun setiap hari
mendatanginya.
Pentingnya observasi (pengamatan) sebagai salah satu teknik
pengumpulan data dalam penelitian, menjadi dasar bagi Nasution
(1988; yang dikutip oleh Kaelan, 2012: 100) sampai pada satu
kesimpulan yang menyatakan bahwa kegiatan observasi
/pengamatan merupakan dasar ilmiah dari semua ilmu
pengetahuan mengkaji sesuatu hal terkait dengan disiplin ilmu itu.
Menurut Nasution bahwa para ilmuwan biasa bekerja berdasarkan
data dan fakta mengenai dunia kenyataan yang diperolehnya
melalui observasi/pengamatan.
Pentingnya observasi sebagai sebuah teknik untuk
pengumpulan data dalam penelitian (kualitatif), setidaknya
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didasari pada beberapa alasan, yang menurut Guba dan Lincoln
(1981; sebagaimana dikutip oleh Moleong, 2016: 174-175), yakni:
1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara
langsung. Sebuah informasi, data dan fakta menjadi semakin
dapat dipercaya jika dapat dísaksikan secara langsung
melalui pengamatan yang dilakukan.
2. Dengan mengamati secara langsung, peneliti bukan saja
dapat memahami data, fakta dan informasi penelitian,
melainkan juga mengerti proses yang terjadi, termasuk
mencatat atau mendokumentasikanya.
3. Dengan mengamati seorang peneliti juga bisa melakukan
verifikasi atau bahkan pembuktian terhadap data, informasi
dan fakta yang didapatkan dan teknik yang lainnya;
4. Dengan mengamati secara langsung, seorang peneliti akan
mungkin dapat memahami hal-hal yang rumit dan data, yang
biasanya tidak terpahami dan teknik pengumpulan data yang
lain;
5. Pengamatan observasi menjadi pilihan penting jika
dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak
memungkinkan bagi teknik lain diterapkan, seperti perilaku
bagi yang masih belum bisa berbicara.
Dalam praktiknya, observasi atau pengamatan ini, bukan saja
teknik utama dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian
kualitatif, tapi melainkan juga sebagai teknik yang pertama
digunakan sebelum teknik lain diterapkan. Sebab, sesuai
karakteristiknya, observasi merupakan teknik pengumpulan data
yang memanfaatkan keseluruhan panca indera untuk mengamati
dan memahami sebuah realitas (kongkrit dan lahiriah), baik
penglihatan (mata), pendengaran (telinga) perasaan (kulit),
penciuman (hidung), dan sebagainya. Berdasar data-data hasil
observasi inilah selanjutnya dijalankan teknik pengumpulan data
yang lainnya yang lebih mendalam (abstrak dan batiniah). Bahkan
seorang perintis ilmu Sosiologi, August Comte tidak ragu
mengukuhkan observasi sebagai satu diantara empat metode
“inti” dalam suatu penelitian (Adler & Adler, dalam Denzin dan
Lincoln, 2009: 523).
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Terdapat beberapa jenis teknik dari observasi kualitatif ini,
yang dalam tahap pelaksanaannya dalam penelitian kualitatif,
senantiasa dilakukan berkenan dengan peristiwa atau fenomena
penting yang ada dalam konteks penelitian dan subjek atau
partisipan yang diteliti. Johnson dan Christensen, (2004: 314)
mengemukakan bahwa terdapat empat jenis teknik observasi
kualitatif yang biasa dipergunakan dalam penelitian, khususnya
yang berpendekatan kualitatif. Secara ringkas, keempat jenis
obseravasi kualitatif itu, dapat diuraijelaskan sebagai berikut:
1. Observasi partisipan sepenuhnya atau complete participant
observe; merupakan jenis observasi kualitatif dimana dalam
proses pelaksanaannya peneliti menjadi anggota sebuah
kelompok sasaran penelitian dan tinggal dalam waktu yang
relatif lama (sesuai ketercapaian tujuan penelitian) dengan
kelompok sasaran penelitian itu, dengan tidak memberi
informasi bahwa kehadirannya adalah bermaksud untuk
melakukan penelitian. Apabila teknik ini dihubungkan dengan
aspek etika penelitian, maka kehadiran peneliti dengan teknik
ini dimana kehadirannya tidak diketahui sebagai peneliti,
tentu kurang relevan dengan etika riset kualitatif. Namun,
apabila dihubungkan dengan aspek kevalidan hasil penelitian
kualitatif untuk masalah penelitian, maka observasi jenis ini
akan memiliki tingkat kevalidan hasil penelitian kualitatif yang
cukup tinggi, karena peneliti hidup bersama kelompok
/komunitas sasaran penelitian tapi tidak diketahui maksudnya
sebagai peneliti, sehingga Ia akan mampu memahami dari
dalam (verstehen) pikiran, perasaan, dan perilaku orang-orang
yang menjadi sasaran penelitian. Dengan demikian itu, maka
peneliti dapat menggali, membangkitkan dan mengumpulkan
data yang dikehendakinya pula tanpa dibuat-buat dari
mereka.
2. Observasi jenis partisipan sebagai observer atau (participantas-observer); dalam jenis observasi ini sosok peneliti yang
melakukan observasi menjadi anggota sebuah kelompok
sasaran penelitian dan tinggal dalam waktu yang relatif lama
pula (sesuai ketercapaian tujuan penelitian). Berbeda dengan
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jenis observasi partisipan sepenuhnya, peneliti dengan
observasi partisipan sebagai observer (pengamat) ini,
memberi informasi pada kelompok sasaran penelitian bahwa
kehadirannya adalah untuk melakukan penelitian. Oleh
karena itu, jenis observasi ini cukup memperhatikan etika
riset.
3. Observer (pengamat) sebagai partisipan (observer as
participant); jenis observasi ini adalah peneliti atau observer
yang tinggal dalam waktu terbatas dalam melakukan
observasi terhadap aktivitas-aktivitas para anggota kelompok
atau kumunitas sasaran yang diteliti. Dalam melakukan
observasi melalui jenis observasi yang terbatas ini, peneliti
atau observer menginformasikan kehadirannya sebagai
seorang yang melakukan penelitian pada para anggota
kelompok atau kelompok komunitas sasaran penelitian yang
ditelitinya. Bila disbanding dengan jenias observasi pertama
(jenis partisipan sepenuhnya), oleh karena waktu jenis
observasi ini relatif terbatas, maka sebagai konsekuensinya
terdapat pula keterbatasan validitas dalam hasil pengungkapan atau penggalian (pembangkitan) makna subjektif partisipan penelitian tentang suatu fenomena sosial. Namun
demikian, jenis observasi ini cukup memerhatikan syarat etika
penelitian karena kehadiran peneliti diinformasikan kepada
partisipan penelitian sebelumnya;
4. Observer sepenuhnya (complete observer); berarti observer
atau peneliti yang tidak tinggal bersama dengan kelompok
sasaran penelitian. Peneliti melakukan kegiatan observasi
sebagai orang luar (outsider) dengan tidak pula
menginformasikan keberadaannya sebagai seorang peneliti
yang melakukan penelitian terhadap anggota kelompok atau
kelompok/komunitas sasaran penelitian.
Menurut Hanurawan (2016: 118) bahwa dari keempat jenis
observasi yang dijelaskan Johnson dan Christensen pada bagian
sebelumnya, jenis observasi partisipan sebagai observer
(participant-as-observer) dan jenis observer sebagai partisipan
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(observer as participant) adalah merupakan dua jenis teknik
metode observasi yang banyak digunakan dalam penelitian
kualitatif, karena beberapa alasan yakni:
a. Kedua jenis teknik observasi tersebut telah memenuhi
syarat etika penelitian, karena peneliti telah memberikan
informasi tentang kehadiran observer sebagai peneliti pada
subjek penelitian.
b. Kedua jenis teknik observasi tersebut dianggap relatif
mampu pula mengungkap (membangkitkan) makna
subjektifitas dari partisipan tentang suatu fenomena yang
menjadi objek penelitian karena peneliti tinggal bersama
anggota atau kelompok sasaran penelitian. Hal ini, karena
peneliti sebagai observer terlibat langsung dalam wilayah
tempat penelitian berlangsung.
Sejalan dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, Faizal,
(2011: 199) mengemukakan pula bahwa dalam penelitian apapun,
termasuk kualitatif, observasi sebagai teknik pengumpu-lan data
terbagi dalam beberapa bentuk. Menurut Faizal bahwa teknik
observasi itu, dapat diklasifikasi kepada: (1) observasi
berpartisipasi (paticipant observation), (2) observasi terangterangan dan tersamar (overt and covertation); dan (3) teknik
observasi tak-berstruktur (un-structured observation). Akan tetapi,
bentuk teknik observasi yang manapun juga yang digunakan dalam
suatu penelitian bergantung pada karakteristik objek material dan
tujuan penelitian itu sendiri. Faizal, (2011) lebih lanjut
memaparkan ketiga teknik observasi itu, yakni:
1. Observasi Partisipatif
Observasi Partisipatif (participant observation) adalah teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berpartisipasi atau
terlibat langsung dalam situasi alamiah objek yang diteliti. Karena
itu menurut Moleong (2016), observasi partisipatif adalah
mengadakan pengamatan secara langsung dengan mendengarkan
secara cermat sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya pun. Menurut
Bogdan (yang dikutip Kaelan, 2012: 102), observasi partisipatif
adalah teknik pengumpulan data penelitian yang bercirikan
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interaksi sosial alami yang memakan waktu cukup lama antara
peneliti dengan subjek dan lingkungan alamiahnya.
Teknik observasi partisipasi, dalam praktiknya, dilakukan
sebagaimana yang dinyatakan oleh Susan Stainback (1988) yakni
“in participant observation, the researcher observes what people
do listen to what thesay, and participates in their activities” (dalam
proses observasi partisipasi, peneliti memperhatikan apa yang
dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan
bahkan beraktivitas bersama dengan mereka yang diamati atau
yang diteliti (dalam Sugiyono, 2016: 65).
Observasi partisipatif, dalam pelaksanaannya, setidaknya ada
empat peran yang mungkin dilakukan oleh peneliti dengan
menerapkan teknik observasi ini dalam penelitian. Peran peneliti
yang dimaksudkan itu menurut Ibrahim, (2015: 83); Moleng, (2016:
176-177); dan Kaelan, (2012:103), adalah seperti berikut ini:
a. Berperan serta secara lengkap;
Artinya bahwa dengan peran secara lengkap ini, maka
peneliti mengambil posisi sebagai anggota penuh dalam
kelompok/komunitas yang diamati, atau yang ditelitinya,
sehingga Ia dapat dengan mudah memperoleh berbagai
informasi (data) yang dibutuhkan, termasuk yang bersifat
rahasia.
b. Berperan serta sebagai pengamat
Artinya bahwa dengan peran ini, peneliti tidak sepenuhnya
sebagai pemeran serta, melainkan peneliti juga melakukan
fungsi tugas pengamatan. Peneliti hanya menjadi anggota
pura-pura yang tidak melebur dalam kelompok/komunitas
yang diamati. Karena itulah memungkinkan informasi (data)
yang bersifat rahasia tak tergali/terungkap.
c. Pengamat sebagai pemeran serta
Artinya bahwa dengan peran ini, maka kehadiran seorang
peneliti di tengah-tengah kelompok atau komunitas yang
diamatinya, disadari sepenuhnya bahkan disponsori oleh
subjek. Karena itu, segala macam informasi (data), mungkin
akan didapatkan dengan mudah, termasuk yang bersifat
rahasia.
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d. Pengamat penuh
Dengan peranan ini berarti peneliti betul-betul
menempatkan diri sebagai pengamat murni, yang
kehadirannya tidak perlu diketahui oleh partisipan atau
subjek yang diamati. Peran ini dikategorikan sebagai
berperan serta dalam kegiatan sambil melakukan pengamatan (observasi partisipatif), hal ini dikarenakan oleh
keberadaan peneliti yang begitu dekat dengan subjek
/partisipan, meskipun di luar sepengetahuan atau kesadaran
dari subjek atau partisipan yang diamati atau yang diteliti itu.
Mencermati uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan
bahwa jenis pengamatan atau observasi berperan serta
(participant observation) adalah satu teknik pengumpulan data
kualitatif yang dilakukan peneliti dengan cara berinteraksi
langsung dengan subjek yang diamati, memperhatikan apa yang
mereka lakukan dan mendengarkan apa yang mereka katakan,
serta mengikuti setiap aktivitas yang dikerjakan oleh subjek yang
diteliti. Yang pasti bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik
observasi partisipatif digunakan untuk menghimpun (menggali)
data/informasi yang bersifat lahirlah (kongkrit), sebagaimana
karakteristik observasi dengan memanfaatkan keseluruhan panca
indera.
2. Observasi Terus Terang dan Tersamar
Sebagaimana karakteristiknya, observasi dalam penelitian
kualitatif adalah umumnya dimaksudkan untuk mengumpulkan
data, fakta dan informasi yang bersifat alamiah (natural setting),
maka kehadiran peneliti akan menentukan data hasil yang
didapatkan. Karena itu ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan
oleh seorang peneliti (pengamat atau observer) dalam konteks ini,
yakni berterus terang, dan atau tersamar.
Observasi terus terang artinya bahwa seorang peneliti
mengatakan secara terus terang kepada subjek penelitian yang
ditelitinya bahwa kehadirannya adalah untuk melakukan
pengamatan atau penelitian. Dengan demikian subjekyang diamati
juga mengetahui secara sadar bahwa mereka sedang diamati dan
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diteliti. Selain itu, dalam situasi tertentu peneliti juga bisa tidak
berterusterang (tersamar) kepada subjek yang diamati mengenai
keberadaannya. Peneliti tidak mengenalkan diri secara jelas, apa
tujuannya dan untuk apa kehadirannya di tempat itu. Hal ini
dilakukan supaya subjek yang diamati tidak sadar jika mereka
sedang diamati atau diteliti. Apapun bentuknya, terus terang atau
tersamar, yang jelas observasi jenis ini dilakukan oleh peneliti
kualitatif dengan senantiasa mempertimbangkan kemungkinan
terbaik untuk dapat memperoleh data, informasi dan fakta
sesungguhnya dari penelitian, yang bersifat alamiah (natural).
Sebab kedua-dua bentuk observasi ini juga memiliki kekuatan dan
kelemahaman masing-masing (Ibrahim 2015: 85).
3. Observasi Tak-Berstruktur
Teknik observasi tak berstruktur (unstructured observation)
adalah teknik pengamatan yang tidak dipersiapkan secara
sistematis mengenai hal apa yang akan diperhatikan. Hal ini
disebabkan masih adanya kemungkinan perubahan dan
penyempurnaan fokus penelitian (Kaelan, 2012: 104). Dengan kata
lain, karakteristik observasi ini dalam penelitian kualitatif, sangat
memungkinkan bagi seorang peneliti turun melakukan pengamatan untuk mendapatkan data-data sebagaimana layaknya pemburu
yang terjun langsung ke sebuah hutan belantara mengejar
buruannya, yang mana sebelumnya ia tidak mempunyai gambaran
yang pasti mengenai binatang apa yang ada di sana. Di tengah
hutan belantara atau setelah itulah maka sang pemburu baru
dapat memastikan binatang apa yang ada disana, dan binatang
mana yang harus diburunya.
Meskipun pendekatan observasi tak-berstruktur demikian
halnya, menurut Sugiyono (2016: 67) bahwa, untuk melakukan
observasi ini, peneliti bîasanya telah memiliki semacam acuan
rambu-rambu tersendiri yang bersifat sementara (tentatif dan
sewaktu-waktu dapat berubah). Dikatakan bersifat sementara,
sebab besar kemungkinan akan memerlukan perubahan untuk
pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu,
maka observasi tak berstruktur biasanya diterapkan pada suatu
objek penelitian yang khas, yang fokusnya belum ditentukan
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dengan jelas (belum final-definitif). Artinya, data, fakta dan
Informasi dan hasil observasi itulah yang kemudian diharapkan
akan menyempurnakan rumusan akan fokus penelitian yang
dilakukan (finalisasi fokus).
Pertimbangan lain dalam pemilihan observasi tak-berstruktur
ini dalam proses penelitian kualitatif adalah mempertimbangkan
karakteristik objek dari penelitian yang dilakukan. Menurut Kaelan
(2012: 105) bahwa ada beberapa karakteristik dari objek penelitian
yang memungkinkan diterapkannya observasi tak-berstruktur ini,
yakni realitas kehidupan keagamaan pada suatu struktur budaya
masyarakat yang sangat tertutup, suku terasing, aliran keagamaan
yang eksklusif, lembaga masyarakat atau keagamaan yang
eksklusif, dan sebagainya. Dengan kata lain, observasi takberstruktur ini, menjadi teknik alternatif dalam tugas mengumpulkan data untuk sebuah penelitian ketika studi eksploratif dan
sumber-sumber yang lain tidak memungkinkan untuk memperjelas
rencana (focus) sebuah penelitian kulitatif yang ingin dilakukan.
Penjelesan-penjelasan di atas memberikan suatu pemahaman
bahwa teknik-teknik observasi itu terdiri dari beberapa bentuk.
Semua jenis teknik observasi tersebut pada dasarnya adalah teknik
yang membantu peniliti kualitatif dalam tugas pengumpulan data
yakni dapat membangkitkan dan menggali data di lapangan sesuai
tujuan fokus penelitiannya. Pastinya, melalui teknik observasi
tersebut, peneliti harus mendapatkan sendiri informasi, data, fakta
realitas melalui aktivitas mengamati secara seksama terhadap
gejala-gejalanya dengan mengoptimalkan fungsi panca inderanya.
Teknik observasi, yang pelaksanaannya dalam penelitian
untuk tujuan pengumpulan data-data, dapat dijalankan dalam
beberapa tahap. Spradley (201: 294) membuat tiga tahapan dalam
pelaksanaan observasi itu, yakni; observasi deskriftif observasi
terfokus, dan observasi terseleksi, yang diuraikan seperti berikut
ini;
1. Observasi Deskriptif
Observasi ini dilakukan sebagai pengenalan awal terhadap
situasi dan kondisi di lapangan. Dalam observasi ini, peneliti

162 | Analisis Data Penelitian Kualitatif

belum menentukan masalah utama untuk diteliti, melainkan
masih menghimpun data atau informasi yang bersifat
umum, dan menyeluruh mengenai apa yang akan diteliti,
agar dapat dilihat, dan diamati di lapangan. Karena itu,
observasi ini sering disebut sebagai grand tour observation
(Kaelan, 2012: 106).
2. Observasi terfokus
Observasi pada tahap ini, saat peneliti melakukan
pengamatan, maka sudah dilengkapi dengan pilihan
kategorisasi (focus) yang akan didalami sebagai sebuah
penelitian. Karena itu, observasi ini sudah disebut sebagai
mini tour observation, yakni observasi yang telah
dipersempit untuk difokuskan pada kategori-kategori aspek
tertentu dalam sebuah penelitian kualitatif.
3. Observasi Terseleksi
Observasi bentuk terseleksi ini, dilakukan untuk mendalami
informasi, fakta dan data yang lebih spesifik dan aspek-aspek
tertentu (terseleksi) dari suatu fokus penelitian yang akan
dilakukan peneliti. Artinya bahwa, dalam focus penelitian
yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti, didalamnya
masih terdiri dan beberapa aspek fokus yang lebih kecil lagi.
Terhadap aspek-aspek kecil fokus inilah, maka teknik
observasi atau pengamatan terseleksi ini dilakukan. Pada
tahap ini pulalah menurut Spradley (sebagaimana yang
dikutip oleh Kaelan, 2012: 106), seorang peneliti melakukan
sebuah kerja analisis komponensial terhadap subkategori,
guna menemukan suatu karakteristik, kontras, kesamaan,
atau perbedaan antar kategori, atau menemukan hubungan
antar kategoni-kategori yang ada.
Meskipun, observasi merupakan teknik penting dalam
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, sesungguhnya ada
beberapa kelemahan (kekurangan) dan teknik observasi ini.
Moleong (2016: 184-185) mendeskripsikan beberapa kelemahan
dari teknik observasi ini dalam penelitian, antara lain:
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Pertama, dari segi pendekatan pelaksanaannya yakni; (1)
peneliti terbatas dalam mengamati karena kedudukannnya dalam
kelompok, hubungan dengan anggota dan lain semacamnya; (2)
pengamatan yang berperan serta sering kesulitan dalam hal
memisahkan jarak diri dengan subjek penelitian yang diamatinya
untuk melakukan pencatatan hasil pengamatan; dan
(3)
pengamatan dalam yang panjang (peristiwa besar), sering menjadi
kesulitan bagi untuk menganalisisnya.
Kedua; dari segi pengamat (observer) yakni adanya kesukaran
tersendiri untuk beberapa persoalan teknik pelaksanaan
pengamatan di atas, terutama jika tidak didapati umpan balik yang
begitu jelas tentang sesuatu yang dicari dari aktivitas pengamatan
tersebut.

H. Teknik wawancara untuk pembangkitan dan
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif
Wawancara adalah salah satu perangkat teknik metodologi
pengumpulan data bagi peneliti kualitatif (Denzin &Lincoln, 2009:
495). Wawancara menurutnya adalah suatu bentuk perbincargan,
seni bertanya dan mendengarkan. Wawancara bukanlah perangkat netral dalam memproduksi sekumpulan fakta realitas. Jadi
wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional (situated understandirig) yang bersumber dari
episode lnteraksional khusus.
Wawancara adalah proses tanya jawab yang mengarah pada
suatu tujuan tertentu, seperti tujuan penelitian untuk menggali
(membangkitkan) informasi penting yang relevan dengan fokus
penelitian kualitatif yang dikaji (Berg, 2001). Wawancara adalah
metode atau alat dalam pengumpulan data yang menunjukkan
peran peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan sejumlah
pertanyaan pada partisipan sebagai subjek diwawancarai (Johnson
dan Christensen, 2004: 139). Berdasarkan uraian itu, maka dapat
dikatakan bahwa wawancara adalah semacam alat atau metode
untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif yang dalam
prosesnya terjadi interaksi tanya jawab, baik langsung maupun
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tidak langsung (melalui saluran tetentu) antara pihak peneliti
dengan pihak partisipan penelitian.
Wawancara menurut Moleong (2006: 186) adalah percakapan
dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua plhak, yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengaitkan suatu pertanyaan
dan terwawancara (interviewer) yang memberikan jawabanjawaban atas pertanyaan itu. Menurut Esterberg (yang kutip oleh
Sugiyono: 2016: 72), wawancara adalah “a meeting of two persons
to exchange inforrnatior” and idea through question and responses
resulting in communication and joint construction of meaning
about a particular topic”. Dengan demikian menurutnya,
wawancara adalah pertemuan diantara dua orang untuk bertukar
Informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga menghasilkan konstruksi makna tentang topik tertentu.
Karena itu, dengan wawancara peneliti dapat mengetahui
berbagai hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam
menginterpretasikan suatu situasi dan fenomena yang terjadi,
dimana hal tersebut tidak bisa didapatkan melalui teknik lain,
termasuk observasi. Itulah yang dapat dipahami dari pernyataan
Susan Steinbeck (1988; yang dikutip oleh Kaelan, 2012: 111)
bahwa: “interviewing provide theresearcher a means to gain a
deeper understandirig of how the participant interpretif a situation
or phenomenon than can be gained throughobservation alow”.
Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif
umumnya memiliki karakteristik perbincangan yang mendalam (indepth) karena memiliki tujuan agar memperoleh informasi yang
mendalam tentang suatu makna subjektif pemikiran, perasaan,
perilaku, sikap, keyakinan, persepsi, niat, keinginan, dan kepribadian partisipan atau subjek penelitian yang berfokus pada suatu
objek fenomena psikologi. Oleh karena itu, pewawancara harus
memiliki kompetensi membangun kepercayaan dan hubungan
baik dengan partisipan sehingga mereka dapat secara jujur terbuka
memberi informasi-informasi mendalam yang diperlukan sesuai
tujuan fokus penelitian. Selain itu, pewawancara harus pula
memiliki semacam kompetensi untuk melakukan pendalaman-
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pendalaman untuk memahami interpretif dari partisipan tentang
fenomena yang dialaminya agar memperoleh kejelasan dan
kedalaman informasi yang diperlukan penelitiannya (Hanurawan,
2016: 110).
Sebagai sebuah teknik yang penting dalam pengumpulan data
penelitian kualitatif, setidaknya ada tiga bentuk wawancara
menurut Fontona dan fery (dalam Dezin dan Lincoln, 2009: 501508) yakni: struktur structural (structured), semi-struktur (semistructured) dan tak- struktur (unstructured)
1. Wawancara terstruktur
Wawancara terstruktur (structured interview) adalah
wawancara yang mengacu pada situasi ketika seorang peneliti
melontarkan sederet pertanyaan temporal pada tiap-tiap
responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu dan
terbatas. Wawancara ini dapat digunakan dalam penelitian
kualitatif untuk membantu peneliti dalam menentukan arah
wawancara dalam hubungannya dengan tujuan penelitian.
Jadi,sederet pertanyaan dan pilihan jawaban yang disiapkan oleh
peneliti dalam konteks ini dimaksudkan untuk dua hal; pertama,
membantu mengarahkan proses wawancara kepada tujuan yang
ingin dicapai dan penelitian; kedua, menjadi pemandu peneliti
dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan,
sebagaimana yang ingin dijelaskan pada fokus penelitian.
Meskipun tidak begitu cocok digunakan untuk penelitian
kualitatif yang bersifat alamiah dan terbuka, namun wawancara
terstruktur sebenamya, juga dapat diterapkan dalam penelitian
kualitatif (Fontana & Frey, dalam Denzin dan Lincoln, 2009;
Moleong, 2016; Kaelan, 2012: 98), terutama untuk tujuan
memperoleh informasi, data atau fakta realitas yang bersifat baku
atau tunggal. Jenis wawancara terstruktur ini umumnya digunakan
dalam penelitian kuantitatif.
2. Wawancara Semi-Terstruktur
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data juga bisa
dilakukan dengan teknik wawancara semi-terstruktur. Berbeda
dengan terstruktur dimana peneliti menyiapkan sederet
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pertanyaan dengan jawaban yang ketat (baku), pada semiterstruktur peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk
memandu proses tanya jawab wawancara. Pertanyaan yang
disiapkan juga memiliki kemungkinan untuk dapat dikembangkan
selama dalam proses wawancara dilakukan.
Dalam pelitian kualitatif, wawancara bentuk ini dipilih dangan
tujuan agar peneliti dapat menggali (membangkitkan) suatu
permasalahan secara terbuka. Sebagaimana yang dikemukakan
Kaelan (2012: 118) bahwa wawancara semi-terstruktur ini masih
termasuk kategori in-depth lnterview (wawancara mendalam)
dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas dan terbuka
dibandingkan wawancara terstruktur.
3. Wawancara Terstruktur
Teknik wawancara terstruktur dalam penelitian kualitatif
biasa digunakan oleh peneliti yang memulai aktivitas pengumpulan
datanya sebagai orang yang hendak belajar, sebab peneliti
belumlah mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh.
Karena itu, peneliti dengan wawancara takterstruktur lebih
bersifat mendengarkan apa yang dibicarakan, diceritakan oleh
informan. Karena itu pula, wawancara tak-terstruktur menurut
Kaelan (2012: 116) adalah wawancara yang bebas dimana peneliti
tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis,
terstruktur dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Panduan
atau pedoman wawancara yang disiapkan hanya berupa garis
besar dari permasalahan yang hendak ditanyakannya dalam
wawancara. Beberapa literatur metodologi penelitian kualitatif
lainnya, dijelaskan bahwa teknik wawancara terstruktur ini, biasa
disebut dengan teknik wawancara yang mendalam (in-depth
interview). Sebab, dengan wawancara tak-terstruktur, informasi,
data dan fakta realitas yang diungkapkan oleh seorang informan
tidak terbatas oleh konstruk pemikiran dan pengetahuan peneliti.
Karenanya informasi tersebut bisa lebih detil lagi dan mendalam,
tergantung pada kemampuan responsibility seorang peneliti
kualitatif untuk mengejar jawaban dengan memberikan
pertanyaan lanjutan lagi terhadap data dan fakta realitas yang
dimunculkan oleh Informan dalam proses kegiatan wawancara.
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Artinya melalui wawancara tak tersruktur atau wancara
mendalam (in-depth interview) ini, peneliti hanyalah memberikan
beberapa pertanyaan pembuka saja untuk menstimuli informan
memberikan komentar atau jawabannya. Kemudian, pertanyaan
selanjutnya adalah diberikan pertanyan berdasarkan jawaban yang
telah diberikan partisipan sebelumnya dalam proses wawancara
itu, demikian seterusnya hingga proses wawancara selesai. Dengan
proses seperti ini, maka seorang peneliti akan mendapatkan data
secara detil, mendalam, hingga sampai pada tahap kejenuhan
datanya. Sebagai satu teknik penting dan utama untuk
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, maka untuk
melakukan wawancara ini, peneliti hanya perlu suatu pedoman
wawancara yang difungsikan untuk; pertama, mengawal proses
wawancara agar tidak menyimpang dan apa yang seharusnya
diketahui dan digali dalam penelitian; kedua, untuk memandu
peneliti dalam bertanya kepada informan mengenai informasi,
data, atau fakta apa saja yang harus digali, atau didapatkan
jawabannya. Karena itu, dikenal ada dua tipe pedoman wawancara
yang dapat disiapkan dalam penelitian kualitatif melalui teknik ini,
yakni:
a. Pedoman wawancara dalam bentuk suatu daftar pertanyaan
umum yang ingin diberikan kepada informan untuk dijawab.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanyalah berupa garis besar
saja, karena pertanyaan tersebut mengalami perkembangan
atau penambahan dalam proses tanya jawab saat proses
wawancara penelitian telah dilakukan. Jika pertanyaan umum
yang dijadikan pedoman, yang disiapkan sebelum wawancara
adalah sejumlah 10 pertanyaan, maka dalam proses
wawancara mungkin akan dapat berkembang atau bertambah
menjadi 20 pertanyaan yang diperoleh dari masing-masing
jawabannya. Artinya, pertanyaan yang disiapkan sebagai
pedoman dalam jenis wawancara seperti ini bukanlah final
sebagaimana dalam wawancara terstruktur.
b. Pedoman wawancara dalam bentuk penjabaran fokus utama
penelitian kepada aspek-aspek fokus yang hendak digali
datanya, dan ditanyakan kepada informasi dalam penelitian.
Karena itu, pedoman wawancara dalam bentuk ini nyaris tidak
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sedikitpun menggunakan kalimat tanya dalam rumusannya,
sebagaimana bentuk pertama tadi.
Wawancara dalam penelitian kualitatif juga memungkinkan
eksplorasi yang bersifat fleksibel tentang suatu fenomena yang
menjadi interes dan menemukan aspek-aspek yang tidak
terantisipasi oleh peneliti pada awal penelitian. Dalton (2007: 89;
yang dikutip Hanurawan, 2016: 110) mengatakan bahwa dalam
wawancara kualitatif, peneliti akan memperoleh deskripsi yang
kaya dari partisipan terkait dengan suatu objek fenomena yang
menjadi interes dalam penelitian. Melalui wawancara yang bersifat
kualitatif, hasil wawancara memungkinkan peneliti melakukan
refleksi dan mempertimbangkan kembali prakonsepsi yang ada
dalam dirinya sebelum penelitian dilakukan, dan memberikan
pemahaman kepada peneliti suatu pemahaman yang kontekstual
tentang latar belakang budaya yang hadir selama proses
pengumpulan data.
Sesungguhnya dalam penelitian kualitatif, ada banyak tipe
wawancara kualitatif itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh
Fontana dan Frey (dalam Denzin & Lincoln, 2009: 510). Tipe-tipe
wawancara dimaksud itu, antara lain yakni:
a. Wawancara Sejarah Lisan
Secara metodologi, wawancara sejarah lisan (oral history) ini,
tidak berbeda dengan wawancara tak-terstruktur. Wawancara
sejarah lisan dilakukan untuk mengkaji satu sketsa kisah hidup
seseorang, atau salinan-salinan sejarah yang tidak terpublikasi, bahkan tidak tertulis dan terdokumentasikan (dalam
banyak kasus), namun masih diketahui dalam ingatan para
tokoh informannya. Jenis wawancara sejarah lisan ini
dilakukan layaknya seorang anak yang meminta untuk
diceritakan dari orang tuanya tentang suatu kisah.
b. Wawancara Kreatif
Wawancara kreatif (creative interview) ini, awalnya
diperkenalkan oleh Jack Douglas (1985). Menurutnya,
wawancara bentuk ini lebih bebas (lebih tak-terstruktur) bila
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dibandingkan wawancara sejarah lisan. Bahkan dengan
wawancara kreatif ini Douglas menyarankan peneliti untuk
melupakan aturan atau “kiat” (how to) dalam wawancara,
sebab konteks sosial demografisnya yang sangat meluas.
Dengan prinsip “lupakan aturan” dalam teknik wawancara
kreatif ini, memungkinkan para informan untuk lebih bebas
pula berekspresi dan bersuara.
c. Wawancara Mazhab Post-Modemisme
Istilah lain untuk wawancara ini adalah teknik wawancara
polifonik, dimana semua bentuk ekspresi dari informan harus
direkam dengan meminimalisasi pengaruh peneliti. Semua
bentuk variasi tidak boleh dibingkai atau dilaporkan dalam
satu tafsiran tunggal pada penelitian. Sebaiknya, seluruh
variasi bentuk dan perspektif yang direkam beserta semua
kemajemukan isu yang ada atau yang dihadapi, harus
didiskusikan dan dilaporkan (dalam Karlinger, 1983). Tampaknya unsur modifikasi dan tipe sebelumnya (terutama oral
history) menjadikan wawancara ini disebut sebagai mazhab
post-modemisme.
d. Wawancara Berbasis Gender
Tipe wawancara ini memeiliki asumsi bahwa wawancara
dalam setiap penelitian kualitatif, apalagi yang bersifat takterstruktur sangat dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin
peneliti dengan informan (Denzin, 1989). Menurutnya,
adanya perbedaan jenis kelamin peneliti dengan informan
saat pelaksanaan wawancara gender, akan memberikan
pengaruh hasil yang berbeda jika dilakukan oleh yang memiliki
jenis yang sama. Terlebih lagi hasil dari wawancara yang
diperoleh akan kurang valid, bila wawancara dilakukan dalam
lingkup budaya dan sistem social fathernalistic, ketika
identitas maskulin lebih diistimewakan daripada identitas
feminims. Inilah yang disebutnya “gender” menyeleksi
pengetahuan (gender filter knowledge).
Selain yang disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa jenis
lagi, teknik wawancara dalam peneltian kualitatif, namun pada
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dasarnya memiliki kemiripan. Sebagaimana jenis-jenis wawancara
yang disebutkan oleh Johnson & Christensen, (2004: 211) bahwa
jenis wawancara dalam penelitian kualitatif itu, antara lain sebagai
berikut:
1) Wawancara informal konvensional atau sering juga disebut
dengan istilah wawancara mendalam (in-depth interview).
Jenis wawancara ini adalah merupakan teknik wawancara
yang lebih bersifat spontan dan sangat tidak terstruktur. Oleh
karena sifatnya ini, maka dalam praktiknya, peneliti perlu
melakukan perekaman terhadap hasil wawancara, sehingga
peneliti tidak kehilangan lacak terhadap segala sesuatu yang
ada dalam wawancara, dan juga peneliti perlu pula membuat
catatan lapangan selama dan segera sesudah wawancara;
2) Wawancara terpimpin (guided interview) adalah teknik
wawancara yang dilakukan dengan cara pewawancara
memasuki sesi wawancara dengan membawa rencana
eksplorasi tentang topik-topik spesifik dan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan terbuka terbatas pada partisipan
subjek penelitian.
Dalam prosesnya wawancara, pada prinsipnya tugas
pewawancara adalah mengelola jalannya proses kegiatan
wawancara pada jalur tujuan penelitian dan mengembalikan topik
wawancara pada jalur yang telah ditentukan sebelumnya, apabila
pembicaraan dalam proses wawancara tersebut sudah mulai
menyimpang. Untuk tujuan wawancara, maka protocol atau
pedoman wawancara, masih diperlukan pula, sehingga itu perlu
disusun peneliti. Protokol atau pedoman wawancara itu dapat
disusun mengikuti struktur berikut:
a) Bagian pembukakan; dimana pada bagian ini, pewawancara
mengajukan beberapa pertanyaan pembuka atau pertanyaan
awal perkenalan dan pertanyaan demografis yang serelevan
dengan penelitian dan bersifat umum. Hal ini, dilakukan untuk
maksud membangun hubungan baik antara pewawancara
dengan partisipan. Sedangkan pertanyaan demografis sangat
membantu dalam hal deskripsi menyeluruh tentang
subjek/partisipan penelitian. Data-data demografis itu sering
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kali banyak membantu peneliti dalam pencapaian tujuan
penelitian secara lebih konprehensif.
b) Bagian Inti; pada bagian inti ini, pewawancara mengajukan
pertanyaan-pertanyaan utama yakni pertanyaan-pertanyaan
yang saling berhubungan dengan fokus penelitian dan aspekaspek yang relevan dengan fokus penelitian;
c) Bagian Penutup; dimana isi dari bagian ini adalah pernyataan
terima kasih atas partisipasi partisipan penelitian dan
memberi kesempatan pada mereka untuk mengajukan
pertanyaan feedback terkait dengan informasi data penelitian
yang diberikan.
Dalam upaya memperoleh deskripsi yang lebih lengkap
tentang aspek-aspek penting dalam fenomena yang diteliti, maka
dalam wawancara terdapat empat tipe pertanyaan. Berg (2001:
149) mengatakan bahwa keempat tipe pertanyaan itu adalah
seperti berikut ini:
1) Pertanyaan essensial (essential question) yakni pertanyaan
yang secara eksklusif mengarah pada fokus penelitian. Tipe
pertanyaan ini perlu ada dalam keseluruhan proses
wawancara agar tujuan memperoleh informasi/data sesuai
fokus penelitian menjadi tercapai. Pertanyaan ini dapat
diajukan pada awal, inti, atau akhir kegiatan wawancara.
2) Pertanyaan ekstra (extra question) yakni bentuk pertanyaan
yang secara umum memiliki kemiripan dengan bentuk
pertanyaan yang essensial namun dinyatakannya secara agak
berbeda. Pertanyaan ekstra ini, dapat dimanfaatkan untuk
melakukan cek terhadap “reliabilitas” respon atau jawaban
dari para partisipan/subjek penelitian kualitatif.
3) Pertanyaan terbuang (throw-away question); umumnya
adalah pertanyaan di awal proses wawancara dengan maksud
untuk membangun hubungan dan keterpercayaan yang baik
antara partisipan penelitian dengan peneliti.
4) Pertanyaan pendalaman (probing question) yakni pertanyaan
tambahan yang dimaksudkan untuk menggali lebih dalam dan
lebih lengkap jawaban atau respon partisipan penelitian yang
telah ia berikan, sehingga peneliti memperoleh penjelasan
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yang lebih jelas pula atau elaborasi dari partisipan atau subjek
penelitian terkait dengan pertanyaan yang essensial.
Sehubungan dengan kegiatan wawancara itu, Berg (2001)
selanjutnya mengemukakan beberapa saran agar pelaksanaan
wawancara dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam
mencapai tujuannya. Beberapa saran yang dikemukakan Berg
(2001: 152) itu, adalah sebagai berikut:
a. Pewawancara perlu memulai proses kegiatan wawancara
dengan suasana kekeluargaan atau tidak dalam suasana
formal atau kaku;
b. Pewawancara perlu selalu mengingat tujuan atau fokus
penelitian;
c. Pewawancara perlu membangun kehadiran personal yang
bersifat alamiah;
d. Pewawancara perlu menunjukkan jati diri sebagai
pendengar yang aktif, bersahabat, interaktif dan santunramah, serta afirmatif;
e. Pewawancara perlu merencanakan penampilan fisik yang
sesuai dengan kondisi lingkungan penelitian dimana
berlangsung dan kondisi karakteristik partisipan atau subjek
penelitian;
f. Pewawancara perlu melakukan wawancara pada tempat
yang nyaman;
g. Pewawancara perlu untuk tidak merasa cepat puas dengan
jawaban singkat yang diberikan dari subjek atau partisipan
penelitian;
h. Pewawancara harus menunjukkan rasa hormat kepada
partisipan penelitian;
i. Pewawancara harus banyak berlatih sebelum melakukan
proses wawancara;
j. Pewawancara hendaknya menunjukkan apresiasi yang baik
dan bersahaja atas keterlibatan subjek atau partisipan
penelitian.
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Wawancara sebagai salah satu jenis pendekatan dalam
tahapan proses pengumpulan (pembangkitan) data pada
pelaksanaan penelitian kualitatif, dalam pandangan Neuman
(2013: 494) dikatakannya sebagai wawancara penelitian lapangan
kualitatif. Wawancara lapangan ini memiliki tujuan jelas untuk
mempelajari anggota/peserta wawancara dan latarnya melalui
percakapan ramah bersahabat yang melibatkan minat,
mengajukan pertanyaan (membangkitkan/menggali), mendengarkan, melihat, memperhatikan, menyimak, mengungkapkan, dan
merekam apa yang dikatakan.
Wawancara lapangan penelitian kualitatif dapat berlangsung
dalam berbagai cara; tidak terstruktur, mendalam, etnografis,
pertanyaan terbuka, informal dan lama. Dalam banyak hal,
wawancara lapangan kualitatif ini berbeda dari wawancara
penelitian survey formal dalam kuantitatif. Perbedaannya itu
seperti yang dapat terlihat pada tabel matriks berikut ini:
Matriks:Beberapa
Perbedaan
Mendasar
dari
Wawancara Lapangan Kualitatif dengan Survei
Kuantitatif
Wawancara
Survei Kuantitatif

Wawancara
Lapangan Kualitatif

1. Memiliki awal dan akhir 1. Awal dan akhir tidak
yang jelas.
jelas. Wawancara
dapat diambil di lain
waktu.
2. Pertanyaan standar
2. Pertanyaan dan urutan
yang sama diajukan
diajukan disesuaikan
kepada seluruh
dengan orang atau
responden dlm urutan
situasi tertentu
yang sama pula
3. Pewawancara tampak 3. Pewawancara
netral setiap saat.
menunjukkan
ketertarikan dalam
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Wawancara
Survei Kuantitatif

tanggapan dan
mendukung elaborasi.
Wawancara
Lapangan Kualitatif

4. Pewawancara
mengajukan
pertanyaan, dan
kemudian responden
menjawab.

4. Mirip seperti
percakapan dengan
teman tetapi dengan
lebih banyak
pertanyaan dari
pewawancara.

5. Hampir selalu dengan
satu responden saja

5. dapat terjadi dalam
latar kelompok atau
dengan orang-orang
lain di wilayah
tersebut tetapi
bervariasi

6. Memiliki nada
profesional dan fokus
resmi: pengadilan
diabaikan

6. Diselingi dengan
lelucon, samplingan,
cerita, pengalihan, dan
anekdot, yang
semuanya direkam.

7. Pertanyaan tertutup
7. Pertanyaan terbuka
umum dengan probing
umum, dan probing
(pendalaman) yg jarang
(pendalaman) sering
dilakukan
dilakukan
8. Pewawancara saja yang 8. Pewawancara dan
mengontrol kecepatan
anggota bersamadan arah wawancara
sama mengontrol
kecepatan dan arah
wawancara
9. Konteks sosial saat
9. Konteks sosial dari
terjadinya wawancara
wawancara dicatat
diabaikan dan
dan terlihat penting
diasumsikan membuat
sedikit perbedaan saja
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untuk menerjemahkan
makna respon
10. Pewawancara berusaha 10. Pewawancara
menyesuaikan norma
mencetak pola
dan penggunaan
komunikasi ke dalam
bahasa
kerangka kerja standar
anggota/partisipan
Sumber: Neuman, W. Lawrence., (2013: 495)

I. Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data
dalam penelitian kualitatif
Dokumen atau dokumentasi dalam penelitian mempunyai dua
makna yang sering dipahami secara keliru oleh peneliti pemula.
Pertama; dokumen yang dimaksudkan sebagai alat bukti tentang
sesuatu data, termasuk catatan-catatan, foto, rekaman video atau
apapun yang dihasilkan seorang peneliti sebagai yang bukan data.
Dokumen bentuk ini lebih cocok disebut sebagai dokumentasi
kegiatan/kenang-kenangan.
Kedua: dokumen yang berkenaan dengan peristiwa atau
momen atau kegiatan yang telah lalu, yang padanya mungkin
dihasilkan sebuah informasi, fakta dan data yang diinginkan dalam
suatu penelitian. Berbeda dengan bentuk pertama, dimana
dokumen sebagai bukti kegiatan seorang peneliti, pada bentuk
kedua dokumen merupakan sumber yang memberikan data atau
informasi atau fakta kepada peneliti, baik itu catatan, foto,
rekaman video maupun lainnya. Karena itu, bentuk kedua inilah
yang akan dibicarakan lebih mendetail dalam tulisan berikut ini
sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian.
Beberapa hal yang penting dipahami secara baik mengenai teknik
ini, yakni: pengertian dan kegunaan dokumen, jenis-jenis
dokumen, dan nilai-nilai dokumen dalam sebuah penelitian
kualitatif.
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1. Pengertian Dan Kegunaan Dokumen
Dokumen menurut Sugiyono (2016: 82) adalah catatan atau
peristiwa yang telah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan,
gambar/foto atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain,
dokumen adalah sumber Informasi yang berbertuk bukan manusia
(non human resources), menurut Nasution (1992: 83), baik foto
maupun bahan statistik. Lebih detail lagi, pengertian dokumen
sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian
kualitatif, dapat dilihat dalam definisi yang diberikan oleh Mc.
Millan dan Schumacher (dalam Kaelan, 2012: 126-127), yakni:
Documents are record of past events that are written orprinted;
they may be anecdotal notes, letters, diaries, and documents.
Official document include internal paper communications to
various publics, student and personnel files, program description,
and institusional statistical data”. (Dokumen yaitu merupakan
rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau tercetak, yang dapat
berupa catatan anekdot, surat, buku harían, dan dokumendokumen lainnya. Dokumen kantor termasuk lembaran jurnal
internal, komunikasi bagi publik yang beragam, file siswa dan
pegawai, deskripsi program dan data-data tentang statistik
lembaga/institusi).
Menurut Ridjal (dalam Bungin, 2013: 97), yang dimaksud
dokumen itu adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan
percakapan, yang menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan
interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks
rekaman peristiwa masa lalu tersebut. Menurut Guba & Lincoln
(dalam Moleong, 2016: 216-217), dokumen sebagai sumber data
dapat didefinisikan sebagai record dan dokumen. Record adalah
setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau
lembaga/institusi untuk keperluan hal pengujian sesuatu peristiwa
atau menyajikan data akunting. Sedangkan dokumen ialah setiap
bahan tulis ataupun film (selain record) yang tidak dipersiapkan
seorang penyidik.
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2. Jenis-jenis Dokumen
Menurut Moleong, (2016: 217) dalam bukunya Metodologi
Penelitian Kualitatif, membagi dokumen atas dua jenis yakni;
Dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah
catatan atau karangan seseorang dan dibuat secara tertulis
tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Maksud
kegiatan mengumpulkan dokumen-dokumen pribadi ialah untuk
memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai
faktor di sekitar subjek penelitian. Karena itu, dokumen pribadi itu
dapat berupa buku harian (diary book), surat-surat pribadi (private
letter), akta, bukti kuitansi pengeluaran pribadi, dan otobiografi.
Sementara dokumen resmi adalah dokumen selain dokumen
pribadi yang dapat dipilah menjadi dokumen internal dan
dokumen ekstemal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatulembaga masyarakat tertentu yang
digunakan dalam kalangan sendiri seperti risalah atau laporan
rapat, kepuusan pimpinan kantor, dan semacamnya. Dokumen ini
dapat digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan,
aturan, administrasi, disiplin dan gaya kepemimpinan seseorang.
Sedangkan dokumen ekstemal berisi bahan-bahan informasi yang
dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin,
pernyataan, dan berita yang disiarkan melalui media massa.
Dokumen ini dapat digunakan untuk menelaah konteks soslal,
kepemimpinan dan lain lain.
Sedangkan Sugiyono (2016: 2) dalam bukunya, Memahami
Penelitian kualitatif, membagi dokumen sebagai sumber data
dalam pengumpulan data yang terdiri atas tiga jenis, yakni; berupa
tulisan, gambar, dan karya. Dokumen yang berbentuk tulisan
misalnya catatan harian (diary book), sejarah kehidupan (life
histories), ceritera, bibiografi, peraturan. Sedangkan dokumen
yang berbentuk gambar misalnya; foto hidup, sketsa, film, video,
CD, DVD, kaset dan lain-lain. Dokumen bentuk karya monumental
seseorang seperti karya seni, artefak, karya lukis, naskah tulisan,
prasasti ukiran, dan lain sebagainya.
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Dengan demikian jelaslah, bahwa dokumen sebagai sumber
data dalam suatu penelitian kualitatif meliputi semua unsur
tulisan, gambar, karya yang baik bersifat pribadi maupun
kelembagaan, resmi maupun tidak,yang dapat memberikan data,
Informasi dan faktamengenai suatu peristiwa yang diteliti. Karena
itu, dokumen yang dimaksud sumber pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif adalah yang terkait dengan. Rekaman
kejadian, proses, situasi atau setting sosial mengenai peristiwa
atau fenomena yang diteliti.
3. Nilai Sebuah Dokumen
Dokumen seperti apa yang dapat dijadikan sebagai sumber
data atau dapat dijadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif, beberapa ketentuan yang dapat dijadikan
acuannya. Ketentuan itu disebut nilai-nilai sebuah dokumen. Wang
dan Soergel (Kaelan, 2012: 127) memberikan beberapa nilai yang
harus diperhatikan pada setiap dokumen penelitian, yakni:
epistemic values, functional values, conditional values, dan social
values.
Epistemic values, adalah suatu dokumen yang keberadaannya
sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan
akan informasi yang tidak/belum diketahui. Nilai ini menjadi
prasyarat bagi, semua dokumen dalam penelitian. Functional
values, adalah dokumen yang dapat memberi kontribusi pada
penelitian yang dilakukan, karena latensi teori, data pendukung
empiris, atau juga metodologi. Conditional values, adalah
dokumen yang memunculkan beberapa kondisi atau syarat
terpenuhi, atau terdapat dokumen yang lain yang bisa memperkuat isi dokumen tersebut. Social values, adalah dokumen yang
berhubungan dengan seseorang atau suatu lembaga/institusi yang
berpengaruh atau yang terkait dengan penelitian.
Karena itu, terkait dengan hal nilai-nilai sebuah arti dokumen
yang dapat dijadikan sebagai sumber pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif, banyak pakar yang mengingatkan supaya
peneliti berhati-hati dalam memilih dokumen sebagai sumber
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data. Artinya bahwa, para peniliti harus dapat memastikan keaslian
(originilitas) sebuah dokumen dalam penelitian. Selain itu, yang
juga perlu diperhatikan adalah kelengkapan isi seluruh dokumen
tersebut dalam memberikan data dalam penelitian kualitatif yang
dilakukan, terutama dokumen yang bersifat primer (sumber data
primer).
4. Kajian Isi Dokumen
Dalam penelitian kuailtatif, seringkali dokumen menjadi
sumber bukti yang sangat penting dalam pengumpulan data
penelitian. Bahkan dokumen bisa menjadi satu-satunya sumber
data dalam penelitian kualitatif, seperti pada penelitian komunikasi. Diantara penelitian komunikasi kualitatif yang biasanya paling
mengandalkan fungsi dari dokumen sebagai sumber datanya
adalah kajian isi (content analysis).
Kajian isi (content analysis) menurut Berelson (dalam
Moleong, 2016: 214) adalah teknik penelitian untuk keperluan
mendeskripsikan jelas secara objektif, sistematis dan kuantitatif,
tentang manifestasi suatu komunikasi. Weber (1985),
mendefinisikannya sebagai metodologi penelitian komunikasi
yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik
kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. Atau apa
yang disebut Krîppendorff (1980) sebagai teknik penelitian yang
dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sahih
dari data atas dasar konteksnya.
Agak berbeda, dan seperti lebih cocok dengan pendapat
penulis adalah definisi yang diberikan oleh HoIsti (1969).
Menurutnya, kajian isi (content analysis) adalah semua teknik yang
digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan
karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.
Karenaitu, Guba & Lincoln (dalam Moleong, 2016: 221)
memberikan beberapa prinsip dalam melakukan kajian content
analysis (isi pada sebuah dokumen).
Pertama; perlunya menyusun aturan jelas dan prosedur kerja
analisis yang mantap, yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman
dalam memahami dan menafsirkan makna (isi pesan) pada suatu
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dokumen. Kedua; proses penelitiannya harus pula sistematis,
terutama dalam maksud menentukan kategorisasi (isi) dokumen
yang diteliti. Ketiga; proses akhìr kajian isi diarahkan pada tujuan
menggeneralisasikan. Keempat; pada kenyataannya kajian isi
mempersoalkan isi yang termanifestasikan, yang dari padanya
kesimpulan atau tafsiran isi didapatkan. Kelima; kajian isi dilakukan
dengan pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif.
Dengan kata lain, dokumen dalam penelitian kualitatif kajian
isi (content analysis) bukanlah sebagai sumber data, melainkan
objek prasyarat penelitiannya. Artinya, sebuah penelitian isi dapat
dilakukan jika telah dipastikan tersedianya sebuah dokumen yang
akan dikaji atau diteliti. Setelah itu, barulah merencanakan
prosedur kerja penelitian isi yang meliputi pembacaan teks
dokumen, pembuatan kategorisasi, telaah teks (mendetail).
Menjalankan proses klasifikasi sesuai kategorisasi yang telah
dibuat, melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan
(generalisasi).

J. Focus group discussion untuk pengumpulan data
dalam penelitian kualitatif
Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu bentuk
teknik pengumpulan data yang dapat dipergunakan oleh peneliti
kualitatif. FGD adalah merupakan teknik pengumpulan data
kualitatif yang lazim digunakan untuk melacak hal-hal tertentu
yang tampaknya ingin lebih ditonjolkan atau yang menjadi prioritas
bagi informan atau subjek penetitian. Secara bahasa, maka FGD
atau diskusi kelompok terfokus bermakna sebagai sebuah teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdiskusi antar
anggota kelompok kecil mengenai tema-tema tertentu dan terpilih
(fokus penelitian) (Pawito, 2007: 124-125).
Sebagai salah satu teknik pengumpulan data datam penelitian
kualitatif, FGD pertama kali dikenal pada tahun 1930-an oleh para
ilmuwan sosial yang meragukan tentang ketepatan metode
pengumpulan data secara tradisional (dalam Moleong, 2006: 226).
Kemudian menemukan bentuk yang lebih baik sebagai satu
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pendekatan penelitian kualitatif di tangan Robert K. Merton &
Patricia Kendala (1946), dengan sebutan the focused interview
(Pawito, 2007: 125). Wawancara kelompok fokus dewasa ini
muncul dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan para
peneliti, atau lebih tepatnya masing-masing bidang (fokus)
penelitian kualitatif. Dan yang pasti, wawancara kelompok fokus
memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota FGD
untuk memahami, menjelaskan, bahkan memverifikasi isu,
informasi dan fakta yang sangat khusus yang dibicarakan dalam
FGD tersebut.
Untuk menghasilkan pemahaman yang baik mengenai FGD ini,
ada baiknya kita melihat pilahan definisi yang diberikan oleh
Moleong (2016: 219) yang terdiri dañ wawancara kelompok,
kelompok focus, dan kelompok fokus dalam penelitian kualitatif.
1. Wawancara kelompok, sebagai sesuatu yang membatasi
pada situasi dimana kelompok yang dibangun cukup kecil
untuk membangun diskusi yang pantas diantara sesama
anggotanya (Smith, 1954 dikutip Ibrahim, 2016: 216).
2. Kelompok fokus, merupakan suatu situasi dimana pewawancara bertanya kepada anggota kelompok dengan pertanyaan
yang sangat khusus tertarik topik tertentu sesudah hasil
penelitian sementara dilaksanakan. Atau, sebagai kegiatan
diskusi yang dirancang dengan secara baik untuk
memperoleh persepsi mendalam di bidang perhatian-nya
pada lingkungan yang permisif dan yang tidak menekan.
3. Kelompok fokus diskusi dalam penelitian kualitatif pada
intinya dilakukan dengan jalan memperoleh kecenderungan
sikap dan persepsi yang luas yang dikembangkan dengan
jalan berinteraksi dengan orang lain. Dimana selama proses
tahap kegiatan diskusi kelompok, individu bisa saja berubah,
oleh karena pengaruh tanggapan orang lain. Kelompok fokus
dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memperoleh
informasi dalam alam kualitatif pada sekelompok orang yang
terbatas jumlahnya.
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Dengan kata lain, wawancara kelompok fokus pada dasarnya
adalah merupakan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif
yang proses wawancaranya dipandu oleh seorang moderator
dengan melakukan cara wawancara terstruktur ataupun takterstruktur, bergantung pada maksud dan tujuan wawancara.
Melalui proses itulah pertanyaan-pertanyaan terfokus terlontarkan kepada setiap anggota kelompok untuk memberikan tanggapan dan pendapatnya. Beberapa prosedur yang dapat ditempuh
dalam melakukan FGD menurut Pawito (2007: 128) adalah sebagai
berikut:
1. Peneliti menetukan topik yang dibahas atau didiskusikan.
2. Peneilti membuat pedoman wawacara (interview guide).
3. Peneliti menentukan bahan awal diskusi.
4. Peneliti menunjuk seorang moderator diskusi.
5. Peneliti mengorganisir kelompok bersama moderator,
termasuk menentukan informan, jumlah, waktu dan
tempat.
6. Peneliti menghadirkan partisipan yang diperlukan.
7. Peneliti (sebagai notulensi) mencatat kejadian dalam
proses diskusi dan materi yang dibicarakan.
8. Peneliti melakukan transkripsi berdasarkan hasil diskusi
(dan berdasarkan catatan atau rekaman).
9. Peneliti melakukan analisis terhadap hasil diskusi.
10. Menarik kesimpulan berdasarkan pertanyaan dan tujuan
penelitian.
11. Menyusun dan menulis laporan hasil penelitian
(berdasarkan laporan hasil FGD).
Karena itu, untuk melakukan diskusi terfokus dalam
pengumpulan data penelitian kualitatif, maka ada beberapa hal
penting yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh seorang
peneliti dalam pelaksanaan FGD, yakni antara lain:
1. Pertama; merencanakan materi (isu) tertentu yang ingin
didalami dan digali untuk pengumpulan data penelitian
melalui FGD. Termasuk merumuskan beberapa poin
pertanyaan mendasar yang akan dimintakan jawaban atau
tanggapan dari para anggota diskusi fokus dalam bentuk
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pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang dibuat itu,
sebaiknya berisikan formulasi pertanyaan yang diurutkan dari
pertanyaan umum ke pertanyaan khusus, dengan
mendahulukan isu-isu penting utama yang menjadi fokus
penelitian.
2. Kedua; merencanakan calon anggota diskusi dan
mengundangnya untuk diajak berdiskusi bersama. Termasuk
menetapkan besaran jumlah kelompok. Menurut Moleong
(2016: 228), untuk efektifitasnya diskusi FGD, sebaiknya
jumlah anggota kelompok berkisar antara 6 sampai 12 orang
saja. Artinya, jumlah pasti anggota kelompok bergantung pada
tujuan dan beberapa luas aspek fokus penelitian yang
dilakukan.
3. Ketiga; mempersiapkan suasana diskusi; seperti ruangan
tempat diskusi, disain tempat duduk, penerangan, pengeras
suara jika perlu, masukkan papan tulis untuk mendisplaykan
aspek-aspek penting yang didiskusikan, pendingin ruangan,
dan berbagai perlengakapan lainnya yang diperlukan.
4. Keempat; tentukan peran-peran dan tanggung iawab dari
masing-masing anggota kelompok dalam diskusi, terutama
tim peneliti yang terdiri dari moderator, notulensi dan atau
peneliti sendiri. Moderator berperan tugas dan bertanggung
jawab sebagai pengatur arah jalannya diskusi, memandu arus
tanya jawab yang harus berlangsung diantara anggota
kelompok diskusi. Notulensi berperan dan bertugas mencatat
semua proses diskusi yang dilakukan, mencatat setiap
pandangan/saran dan tanggapan dari setiap peserta diskusi.
Sedangkan peneliti (yang mungkin juga merangkap peran
moderator atau sekaligus notulensi) berperan dan bertugas
untuk melakukan analisis proses, tujuan dari materi diskusi,
terutama pada aspek-aspek pendalaman materi yang
didiskusikan.
Sebagai salah satu teknik dalam penelitian kualitatif,
khususnya dalam tujuan pengumpulan data, setidaknya ada dua
keuntungan menggunakan FGD ini dalam penelitian kualitatif.
Menurut Hansen dkk (dalam Pawito, 2007:125-126); Pertama,
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lebih efisien apabila dibandîngkan dengan teknìk in-depth
interview lainnya, terutama dilihat dari segi waktu dan biayanya.
Kedua, lebih mudah bagi peneliti untuk dapat mengungkapkan
bagaimana setiap informan memahami persoalan yang didiskusikan sebagai fokus penelitian. Oleh karena itu pula, maka teknik
FGD ini, dapat menjadi salah satu pilihan penting untuk tugas
menghimpun data dalam penelitian kualitatif.
Sehubungan dengan uraian penjelasan tentang teknik
pengumpulan data dalam penelitian kualitatif seperti yang telah
diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan bahwa banyak
teknik pembangkitan dan pengumpulan data kualitatif yang dapat
digunakan, tergantung tujuan penelitian dan kemampuan peneliti
kualitatif itu sendiri dalam menerapkannya. Namun dari sekian
teknik yang ada, teknik pengumpulan data yang biasa digunakan
dalam penelitian kualitatif, yakni FGD, observasi, wawancara, dan
kumpulan dokumentasi.
Terkait dengan teknik pengumpulan data itu, Creswell, (2017:
271-275) dalam bukunya Research Design merangkum pendekatan
secara umum cara pengumpulan data dalam penelitian kualitatif,
dan juga beberapa kelebihan dan kelemahannya, seperti yang
penulis tampilkan dalam bentuk tabel matriks berikut:
Matriks: Beberapa Pendekatan Pengumpulan Data
dalam Penelitian Kualitatif
Jenis Pendekatan
Pengumpulan
Data
Observasi

Cara Pendekatan Pengumpulan
Data
 Mengumpulkan data lapangan
dengan berperan sebagai
partisipan.
 Mengumpulkan data lapangan
dengan berperan sebagai
observer.
 Mengumpulkan data lapangan
dengan lebih banyak berperan
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sebagai partisipan ketimbang
observer.
 Mengumpulkan data lapangan
dengan lebih banyak berperan
sebagai observer ketimbang
partisipan
 Mengumpulkan data lapangan
dengan berperan sebagai Out
sider (orang luar) terlebih dahulu,
kemudian mulai masuk ke dalam
setting penelitian sebagai insider
(orang dalam)
Lanjutan: Beberapa Pendekatan
Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif
Jenis Pendekatan
Pengumpulan
Data
Wawancara

Cara Pendekatan Pengumpulan
Data
 Melaksanakan wawancara tidak
tak-terstruktur dan terbuka,
sambil mencatat hal-hal yang
penting
 Melaksanakan wawancara tidak
tak-terstruktur dan terbuka,
sambil merekam-nya dengan
audiotape, lalu mentrans-kripnya
 Melaksanakan wawancara semiterstruktur, sambil merekamnya
dengan audiotape, lalu
mentranskripnya.
 Melaksanakan wawancara focus
group, sambil merekamnya
dengan audiotape, lalu
mentranskripnya.
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 Melaksanakan jenis wawancara
yang berbeda sekaligus: melalui
email, dengan berhadap-hadapan
langsung, wawancara focus group,
wawancara focus group online,
dan wawancara telepon
Dokumentasi

 Mendokumentasikan buku harian
selama penelitian.
 Meminta buku harian atau diary
dari partisipan selama penelitian.
 Mengumpulkan surat-surat
pribadi dari partisipan selama
penelitian.
 Menganalisis dokumen publik
(seperti; memo resmi, catatancatatan resmi, atau arsip-arsip
resmi lainnya.
 Menganalisis autobiografi atau
biografi
 Meminta foto partisipan atau
merekam suara mereka dengan
videotape.
 Melakukan audit-audit selama
penelitian
 Melakukan rekaman medis.
 Melakukan pemerikasaan
keorinalitasan

Lanjutan: Beberapa Pendekatan
Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif
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Jenis Pendekatan
Pengumpulan
Data
Materi AudioVisual

Cara Pendekatan Pengumpulan
Data
 Menganalisis jejak-jejak fisik
(seperti: jejak-jejak kaki di salju,
dan lain-lain)
 Merekan atau memfilmkan situasi
sosial atau seorang individu atau
kelompok/komunitas tertentu.
 Menganalisis foto dan rekaman
video
 Mengumpulkan suara/bunyi
(seperti; music, teriakan anak,
klakson kendaraan atau dan lainlain)
 Mengumpulkan email
 Mengumpulkan text message dari
telepon selluler.
 Menganalisis harta kepemilikan
atau objek-objek ritual.
 Mengumpulkan bunyi, aroma,
rasa, atau stimuli-stimuli indera
lainnya.

Sumber: Creswell, (2017: 272-273)

Kelebihan dan kelemahan masing-masing teknik pengumpulan
data menurut Creswell (2017: 274).
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Matriks: Jenis-Jenis, Opsi-opsi, Kelebihan dan Kelemahan dari
Masing-Masing Strategi Pengumpulan Data Kualitatif
Jenis
Pengumpula
n Data
Observasi

Opsi-Opsi

Kelebihan

Kelemahan

 Peneliti bisa
 Partisipan  Peneliti
mendapatkan saja tampak
Utuh:
sebagai
pengalaman
(peneliti
pengganggu.
menyembun langsung dari
partisipan
yi-kan
 Peneliti sangat
perannya  Peneliti dapat mgkn tdk dapat
sbgi
melaporkan
melakukan
observer)
hasil observasi
perekaman
yg bersifat
ketika ada
 Peneliti
informasi yang privat
sebagai
muncul.
Partisipan;
 Peneliti
(peneliti
 Aspek-aspek yg dianggap tdk
tidak
memiliki skill
tidak biasa,
menyembun ganjil/aneh
observasi yang
yi-kan
baik
bisa didteksi
perannya
selama
 Sejumlah
sbgi
observasi
partisipan
observer)  Opsi terakhir
tertentu (seprti
 Partisipan
siswa) sering
penting jika
sebagai
kali hanya
peneliti sdg
observer:
menda-tangkan
mengeksplo(peran
rasi topik-topik ma-salah
observasi
yang mungkin selama proses
sekunder
penelitian
kurang
diserahkan menyenangkepada
kan bagi para
partisipan)
partisipan
 Peneliti
untuk dibahas
Utuh:
(Peneliti
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mengobservasi
tanpa
bantuan
partisipan)
Wawancara

 Berhadap-  Opsi pertama
penting ketika
hadapan;
dan peneliti peneliti tidak
melakukan bisa mengwawancara observasi scra
perorangan langsung
semua
 Telepone;
partisipan.
Peneliti
mewancarai  Para partisipan bisa lebih
partisipan
leluasa memlewat
berikan infortelepon
masi historis
 Focus
MemungkinGroup;
kan peneliti
Peneliti
mewawanca mengontrol
alur tanya
rai
jawab
partisipan
(questioning)
dalam
sebuah
kelompok
diskusi
Wawancara
internet dgn
email atau
perangkat
online
lainnya
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 Informasi yg
diperoleh bisa
saja tdk murni
karena masih
disaring kembali
oleh peneliti
 Wawancara
hanya akan
memberikan
informasi di
tempat yg sdh
ditentukan, &
bkn di tempat
alamiah.
 Kehadiran
peneliti bisa
saja melahir-kan
respon-respon
yang bias
 Tidak semua
orang punya
kemampuan
artikulasi dan
persepsi yg
setara

Dokumentas  Dokumenta  Memungkin-  Tidak semua
i
kan peneliti
orang memiliki
si Publik,
untuk
kemampuan
seperti
artikulasi dan
koran atau memperoleh
bahasa dan
persepsi yg
makalah
kata-kata
setara
 Dokumen
tekstual
dari
 Dokumen ini
Privat,
partisipan
bisa saja
seperti,
buku harian,  Dapat diakses diproteksi dan
kapan saja
tidak
diary atau
(sumber
memberikan
surat
informasi yang akses privat
tidak terlalu
maupun publik
menonjol)
 Mengharus-kan
 Menyajikan
peneliti
menggali
data yang
berbobot. Data informasi dari
tempat-tempat
ini biasanya
yang mungkin
sudah ditulis
saja sulit
secara menditemukan
dalam oleh
partisipan
 Dokumen yg
 Sebagai bukti
terkomputetertulis, data
risasi masih
ini benar-benar mengharus-kan
peneliti untuk
dapat
men-transkripsi
menghemat
waktu peneliti secara online
dalam
atau menmentranskrip
scanning-nya
terlebih dulu
 Materimaterinya
sangat mgkin
tidak lengkap
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 Dokumen tsb
bisa saja tidak
lengkap
Dokumen tsb
bisa saja tidak
akurat dan tidak
asli
Audio-Visual

 Foto
 Bisa menjadi
 Vidio-tape metode yang
tidak terlalu
 ObjekObjek seni menonjol
dalam proses
 Software
Komputer pengumpulan
data
Film
 Memberikan
kesempatan
bagi partisipan
untuk
membagi
pengalaman
mereka secara
langsung
Materi AudioVisual
merupakan
materi kreatif
yang dibuat
dengan penuh
perhatian

 Materi seperti
ini bisa saja
sangat rumit
ditafsirkan
 Beberapa
materi audiovisual diproteksi
& tidak dapat
memberikan
akses publik
maupun privat
Kehadiran
peneliti (yang
seperti
fotografer)
sangan mungkin
menggangu
(disruptif)

Sumber: Merriam, (1998); Bogdan & Biklen, (1992); Creswell, (2017)
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A. Konsep analisis data penelitian kualitatif
Secara istilah kebahasaan, analisis menurut kamus InggrisIndonesia memiliki makna analisa atau pemisahan, atau
pemeriksaan yang akurat dan teliti (Echols dan Shadly, 2000: 28).
Karenanya itu, secara sederhana arti analisis dapat difahami
sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara tetiti terhadap
apa yang terjadi dalam konteks masalah penelitian. Analisis data
dapat dimaknai sebagai membahas dan memahami data sehingga
dapat ditemukannya makna dibalik data, dan lalu merumuskan
kesimpulan tertentu dari keseluruhan data itu dalam sebuah
penelitian.
Analisis data juga dapat dimaknai sebagai suatu proses
menyikapi data, meyusunnya, memilah dan mengolahnya ke
dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna. Jika data-data
diumpamakan sebagai tumpukan informasi dan fakta yang
berserakan, maka proses menyusun data, mengolahnya ke dalam
suatu pola atau format yang lebih teratur mudah difahami dan
dimaknai merupakan analisis data. Termasuk pula menjelaskan
data, membandingkan, memberikan kode/label, dan membahas
dengan teori-teori dan konsep-konsep ilmiah lainnya, menafsirkan
dan menginterpretasikan data untuk memberikan arti atau
pengertian-pengertian yang dapat dipahami juga biasa sebagai
analisis data (Ibrahim, 2015: 103).
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Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat pula dirumuskan
hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan
analisis data adalah perkerjaan mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikannya kode, mengkategorikan dan
memberi makna. Pengorganisasian dan pengelolaan data itu,
bertujuan menemukan tema yang akhirnya diangkat menjadi teori
substantif (Moleong, 2016: 109).
Menurut Lan Dey, (dalam Agustinova, 2015: 63) bahwa
Analysis is process of resolving data into its constituent component
to reveal its characteristic elemens and structure. Jadi, kerja
analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponenkomponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur data
tertentu. Sebagaimana dikemukakan Bogdan & Biklen (dalam
Moleong, 2016: 248) bahwa kerja analisis data kualitatif adalah
upaya analisis untuk diperoleh satu kesimpulan hasil penelitian,
yang dilakukan melalui jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa saja yang penting dan mengapa penting, juga apa
yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disimpulceritakan
kepada orang lain.
Relevan dengan hal yang diuraikan di atas, Patton, Quinn
Machael, (2002: 184) mengemukakan bahwa analisis data adalah
proses mengatur urutan data, lalu mengorganisasikannya ke dalam
suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Di dalamnya (analisis
data) ada penafsiran yaitu memberikan arti dan makna yang
signifikan terhadap data yang dianalisis, menjelaskan pola uraian,
dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian itu.
Bogdan, R.C, & Biklen, (2007: 218) mengemukakan pula bahwa
analisis data merupakan suatu proses yang merinci usaha secara
formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti
yang disarankan oleh data, dan sebagai usaha untuk memberikan
bantuan pada tema dan hipotesis itu.
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Analisis data dalam penelitian kualitatif, diartikan oleh Miles
& Huberman, (2002: 16) sebagai kegiatan yang diarahkan pada
mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasikan data
untuk menarik kesimpulan. Miles & Huberman menambahkan
bahwa reduksi data adalah kegiatan pemilihan dan pemilahan data
penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpulkan.
Sedangkan penyajian data, adalah kegiatan penyajian informasi
data yang telah terpilah dan tersusun, lalu diverifikasi untuk
diperiksa keabsahannya. Kesimpulan data diartikan sebagai
tafsiran atau interpretasi makna terhadap data. Miles & Huberman
menambahkan lagi bahwa hal penting dalam analisis data kualitatif
adalah memaknakan data sesuai yang ada pada konteksnya bukan
kegiatan pengkuantifikasian (menghitung).
Selanjutnya, Spradley (2001, 117-119) memberi suatu
penjelasan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah
pemeriksaan atau pengujian sistimatis terhadap data yang telah
dikumpulkan sebagai esensi analisis data dalam penelitian
kualitatif. Bagi Spradley, yang dimaksud dengan pengujian
sistimatis terhadap data yang telah dikumpulkan, adalah: (1)
menentukan bagian-bagian dari data yang telah dikumpulkan dari
lapangan; (2) menemukan hubungan yang ada antara bagianbagian data tersebut dengan keseluruhan data. Semua itu,
menurut Spradley, dilakukan dengan cara mengkategorisasi
informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian mencari
hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat.
Analisis data dalam proses penelitian kualitatif, di dalamnya
tercakup proses penafsiran dan interpretasi terhadap data-data
yang terkumpul dan cenderung lebih subjektif. Analisis data dalam
penelitian kualitatif, secara khas berhubungan dengan analisis
terhadap suatu teks, dimana teks yang dianalisis itu berasal dari
transkip data. Dalam hal ini, transkip data berasal dari variasi data
mentah yang diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan
memanfaatkan berbagai alat/instrumen pengumpul data kualitatif, dan proses kegiatan analisis data itu yang dilakukan setelah
data terkumpul (Johnson & Christensen, 2004: 126). Proses
kegiatan analisis data dalam riset kualitatif dilakukan sebagai
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upaya untuk dapat melakukan interpretasi dan memperoleh
makna dibalik data untuk satu kesimpulan hasil penelitian yang
sedang dan yang telah dilakukan.
Menyimak beberapa penjelasan tentang konsep analisis data
dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang tertuliskan di atas,
maka dapat dikatakan bahwa analisis data dalam penelitian
kualitatif bermaksud, pertama-tama mengorganisasikan data yang
sudah di kumpulkan peneliti. Data tersebut, seperti catatan
pengamatan di lapangan, komentar-komentar dari partisipan
/subjek, gambar, foto-foto, dokumen resmi berupa laporan dan
dokumen lainnya, biografi, artikel, dan sebagainya data kualitatif.
Sehingga pekerjaan analisis terhadap data-data itu, pertama-tama,
mengaturnya, mengurutkannya dan menyusunnya, mengelompokkan dan memberikan kode, dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan untuk menemukan tema dan pola-pola dasar sebagai hipotesis kerja yang
merupakan teori substansif, dan selanjutnya digunakan sebagai
dasar dalam penganalisisan selanjutnya.
Terkait dengan uraian terakhir di atas, menurut Moleong
(2016: 112) bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal adanya
tahap proses analisis data di lapangan, walaupun analisis data yang
secara intensif barulah dilakukan saat setelah berakhirnya
pengumpulan data. Dengan bimbingan dan arahan fokus
permasalahan penelitian, peneliti dibawa ke arah acuan tertentu
yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan data yang tercatat
atau yang telah dikumpulkan. Oleh karena itu, saat melakukan
analisis di lapangan, maka sebaiknya peneliti sudah membuat
semacam hipotesis (ide) kerja berdasarkan data yang
terkumpulkan. Apabila peneliti mulai mengumpulkan (membangkitkan) data dan mulai memberikan kode, maka akan tampak
bahwa sudah ada kecocokkan atau ketidaksesuaian dari data yang
dikumpulkan tersebut dengan hipotesis (ide) kerja yang telah
dirumuskan sewaktu memulai penelitian.
Hal yang seperti teruraikan di atas, pada dasarnya merupakan
sebagian dari kerja analisis data selama masih berada pada latar
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penelitian. Setelah itu analisis masih diperdalam lagi setelah
peneliti meninggalkan lapangan dan mulai melakukan analisis yang
intensif serta bila perlu kembali lagi ke lapangan untuk tujuan
pemeriksaan kevalidan/keabsahan data sebelum suatu
kesimpulan hasil akhir penelitian kualitatif ditetapkan.
Terkait dengan analisis data, Johnson dan Christensen, (2004:
124) mengatakan bahwa analisis data penelitian kualitatif secara
khas berhubungan dengan analisis suatu teks yang berasal dari
transkrip data, dan transksrip data tersebut berasal dari data
mentah yang diperoleh melalui proses penggalian data dan
pengumpulan data dari berbagai alat atau metode pengumpul
data. Karenanya, beberapa pertanyaan berikut perlu dipertimbangkan sebagai acuan bagi peneliti kualitatif selama proses analisis
data, agar dapat dicapai tujuan pembuatan interpretasi dan
kesimpulan hasil. Pertanyaan tersebut yakni:
a. Tema apa yang dianggap paling signifikan dalam data dari
hasil pengumpulan data tersebut (observasi, wawancara,
penyebaran kuesioner, dsb)?
b. Bagaimana pengaruh karakteristik sosial budaya dalam ciriciri subjek atau partisipan penelitian terkait dengan tematema fenomena atau realitas sosial yang menjadi objek
penelitian kualitatif?
c. Apakah jenis hubungan (inklusi tegas, sebab akibat,
fungsional, atau urutan) yang muncul dalam data?
d. Bagaimana kategori-kategori yang ada pada data yang telah
disusun?
e. Apakah tema yang sering muncul pada data hasil
pengumpulan data (observasi, rekam wawancara,
pengumpulan dokumen, dan lain-lain)?
Pertanyaan-pertanyaan itu dapat dikembangkan lebih luas
lagi bergantung pada model penelitian yang menggunakan
penekatan kualitatif yang menjadi pilihan peneliti (fenomenologi,
studi kasus, etnografi, naratif, tindakan partisipatori, grounded
theory, atau kualitatif lainnya).
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B. Ragam analisis data dalam penelitian kualitatif
Setelah proses pengumpulan data-data melalui penggunaan
berbagai alat/instrumen pengumpul data dalam penelitian
kualitatif, maka proses selanjutnya, dilanjutkan kemudian dengan
proses analisis terhadap data-data yang telah terkumpulkan.
Dalam Penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik/metode
analisis data untuk mengelola data-data kualitatif yang
dikumpulkan penelitinya dari lapangan. Mengenai hal teknik
/metode analisis data tersebut, menurut Creswell (2017: 263)
bahwa ada banyak strategi pengelolahan data riset kualitatif yang
sudah dibahas dalam berbagai literatur selama ini, seperti dalam
konsep pohon-nya Wolcott (2001) dibahas sebanyak 19 jenis
model analisis, dan bahkan Tesch (1990) pernah mengidentifikasi
ada sebanyak 28 pendekatan analisis kualitatif. Namun, pada
bagian Bab ini, penulis hanya dapat menguraikan beberapa saja
dari yang sebagaimana dimaksud Creswell tersebut.
Selanjutnya Creswell (2017: 264) menekankan bahwa
meskipun banyak variasi teknik yang ada dalam penelitian
kualitatif, namun pemanfaatan teknik analisis data dalam suatu
penelitian kualitatif, disesuaikan pula dengan tujuan dan
kebutuhan penelitian serta jenis pendekatan kualitatif yang
digunakan dalam meneliti. Selain itu, triangulasi penting dilakukan
untuk diperoleh suatu produk hasil analisis data yang kredibel.
Tujuan penelitian kualitatif (penelitian naturalistik- interprettif) yakni untuk mendeskripsikan makna-makna subjektif yang
dikemukakan oleh subjek atau partisipan penelitian kualitatif
terkait dengan suatu fenomena yang menjadi objek penelitian
kualitatif (motif dan dasar alasan pelaku terkait suatu fenomena
sosial). Maka dari hal itu pula, analisis data penelitian kualitatif
dilakukan di lapangan segera setelah data terkumpul melalui
pemanfaatan berbagai alat pengumpul data (melalui wawancara
mendalam, wawancara terpimpin, wawancara semi terstruktur,
observasi kualitatif non partisipasi, observasi partisipasi, jurnal
refleksi tertulis, dan dokumentasi, dan kemudian data-data yang
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telah terkumpul tersebutdianalisis dengan menggunakan teknik
analisis tertentu (Hanurawan, 2016: 123).
Terkait dengan teknik analisis data itu, menurut Bungi, (2015:
83) bahwa dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dikenal dua
strategi yang secara umum sering digunakan bersama-sama atau
secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif
dan pendekatan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif.
Kedua model pendekatan analisis data itu, memberikan gambaran
bagaimana alur logika induktif analitik digunakan dalam analisis
data pada penelitian kualitatif. Selain itu, juga sekaligus memberi
masukan terhadap bagaimana teknik analisis data kualitatif
digunakan. Dari sini kemudian memunculkan berbagai teknikteknik analisis data dalam penelitian kualitatif, seperti analisis
wacana, domain, fenomenologi, kasus, analisis etnometodografi,
analisis kajian naratif, dan masih banyak lagi analisis data kualitatif.
Selajan dengan uraian penjelasan sebelumnya, Connole
(1993: yang dikutip Hanurawan, 2016: 126) bahwa dalam metode
penelitian yang berpendekatan kualitatif terdapat beragam teknik
analisis data, yang dapat dibagi menjadi: teknik analisis data
konvensional dan teknik analisis data yang konsisten dengan
model pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan.
Teknik analisis data konvensional adalah teknik analisis data
dalam penelitian kualitatif yang bersifat umum, karena teknik ini
dapat digunakan untuk berbagai model atau rancangan penelitian
apabila sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan
penelitian. Beberapa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif
yang bersifat umum sebagaimana yang dimaksud itu, antara lain
yakni:
1. Teknik analisis isi kualitatif adalah analisis makna berdasarkan
isi/konten yang berhubungan dengan kategori-kategori yang
ada dalam konsep yang diteliti dengan pendekatan kualitatif;
2. Teknik analisis tematik yakni teknik analisis makna
berdasarkan tema-tema yang menonjol yang berhubungan
dengan kategori-kategori yang ada dalam tujuan penelitian;
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Teknik analisis data yang konsisten dengan model penelitian
adalah teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yang bersifat
khusus, karena teknik ini digunakan sesuai dengan model atau
rancangan penelitian yang dipilih dalam melaksanakan penelitian.
Beberapa teknik analisis data penelitian kualitatif yang bersifat
konsisten ini, antara lain yakni: teknik analisis etnografi adalah
suatu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
etnografi; teknik analisis fenomenologi adalah suatu teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian fenomenologi; teknik
analisis studi kasus, teknik historikal, teknik kajian budaya bahasa;
dan sebagai jenis kualitatif lainnya.
Dari beberapa teknik analisis data yang ada dalam penelitian
kualitatif, penulis memilih beberapa saja untuk di tampilkan pada
halaman berikut ini.
1. Analisis Model Interaktif Miles & Hubermen
Analisis data model interaktif merupakan teknik analisis data
yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh peneliti
kualitatif, dimulai reduksi data, display data, serta verifikasi data,
dan lalu penarikan kesimpulan. Analisis data model interaktif ini,
selalunya merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Miles &
huberman (1994) yang terdiri dari kegiatan reduksi data (data
reduction), penyajian data (data display), serta penarikan dan
pengujian kesimpulan (drawing and veryfying conclusing) (Ibrahim,
2016: 109).
Sebelum membahas analisis model interaktif ini, perlu
diketahui pula sebagaimana yang dikemukakan Miles & Hubermen
(1994: 75-78) yang juga semakna dengan penjelasan dari Spradley
(2001: 87-97) yang dikutip pula Afrizal (2016: 177) bahwa bahan
mentah analisis data model interaktif dalam penelitian kualitatif
adalah catatan lapangan. Karena itu pulalah, Miles & Hubermen
menekankan pentingnya catatan lapangan dan menulis ulang
catatan lapangan sampai ke bentuk yang tersusun rapi, jelas dan
mendetail sebagai bahan analisis. Jadi, catatan lapangan yang telah
ditulis ulang tersebut itulah data mentah yang siap akan dianalisis.
Miles & Hubermen menekankan pula bahwa analisis data dalam
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penlitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu
sampai tahap tiga, kembali ke tahap satu, diverifikasi hingga
diperoleh kesimpulan.
Analisis data kualitatif, sesungguhnya menurut Miles &
Hubermen (1994: 76), sudah dimulai peneliti saat mengumpulkan
data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting
atau tidak. Ukuran penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi
data tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian. Di dalam
penelitian lapangan (field research) bisa saja terjadi karena
memperoleh data yang sangat menarik, peneliti mengubah fokus
penelitian. Hal seperti itu bisa saja terlakukan karena perjalanan
penelitian kualitatif bersifat siklus, sehingga fokus yang sudah
didesain sejak awal bisa berubah di tengah jalan karena peneliti
menemukan data/fakta/realita yang sangat penting, yang
sebelumnya tidak terbayangkan. Lewat data itu, akan diperoleh
informasi yang lebih bermakna.
Untuk bisa menentukan kebermaknaan data atau informasi
seperti dimaksud itu, diperlukan pengertian dan penghayatan
mendalam (verstehen), kecerdikan, kreativitas, kepekaan
konseptual, pengalaman dan expertise peneliti. Kualitas hasil
analisis data kualitatif sangat tergantung pada faktor-faktor
tersebut. Miles & Huberman (2002: 73) menyebutkan bahwa
analisis data selama pengumpulan data membawa peneliti
mondar-mandir antara berpikir tentang data yang ada dan
mengembangkan strategi untuk mengumpulkan data baru.
Melakukan koreksi terhadap informasi yang kurang jelas dan
mengarahkan analisis yang sedang berjalan berkaitan dengan
dampak dari pembangkitan kerja lapangan terhadap data. Langkah
yang ditempuh dalam pengumpulan data itu yaitu penyusunan
lembar lembar rangkuman kontak (contact summary sheets),
pembuatan kode-kode, pengkodean pola (pattern codding) dan
pemberian memo.
Lembar rangkuman kontak merupakan lembar yang berisi
serangkaian pemfokusan atau rangkuman pertanyaan tentang
kontak lapangan tertentu. Dalam hal ini, peneliti menelaah
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catatan-catatan lapangan dan menjawab setiap pertanyaan secara
singkat untuk mengembangkan rangkuman secara keseluruhan
dari hal pokok dalam kontak. Pertanyaan tersebut menurut Noor
(2015: 104) dapat dirumuskan seperti berikut ini:
a. Orang, fakta, peristiwa atau situasi fenomena apa saja yang
akan diungkap?
b. Tema dan isu apa dalam kontak?
c. Tempat mana yang paling berenergi pada kontak berikutnya,
dan informasi apa dan mana saja yang akan dilacak?
Lembar rangkuman kontak dapat dibuat secara lebih spesifik
dan tidak begitu open-ended, dengan disertai kode-kode.
Persoalan yang dihadapi dalam pengumpulan data yakni banyaknya catatan lapangan dan dokumen terkumpul, sehingga dapat
menyulitkan peneliti dalam menangkap makna yang esensial dan
menata kembali, serta merampingkan menjadi satuan-satuan yang
siap dianalisis (Noor, 2015: 105).
Dengan demikian kata Afrizal (2016: 179) bahwa ada perbedaan antara pembuatan catatan lapangan selama wawancara atau
observasi dengan menulis ulang catatan lapangan sampai tersusun
rapi dengan analisis data. Tugas peneliti sesudah wawancara atau
observasi sebelum melakukan analisis data adalah menulis ulang
catatan lapangan secara jelas sampai tersusun rapi, termasuk
mentranskrip hasil rekaman wawancara. Analisis data barulah
dapat dilakukan setelah tersedia data mentah dalam bentuk
tulisan yang telah tersusun rapi tersebut. Lalu setelah siap, maka
kemudian dilakukan analisis tehadap data itu. Secara garis besar,
Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian
kualitatif melalui tahapan analisis: pengkodifikasi/reduksi data
(data reduction), penyajian data (data display), penarikan dan
pengujian kesimpulan (drawing and veryfying conclusing).
1. Tahap Kodifikasi Data dan Reduksi Data
Reduksi data adalah proses dimana seorang peneliti melakukan
telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan dengan
cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek
atau fokus penelitian. Sebagaimana makna asalnya, istilah
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reduksi atau reduction berarti pengurangan atau penentuan
ulang. Maksudnya adalah pengurangan atau penentuan ulang
terhadap data yang telah dihasilkan dalam penelitian. Pada
tahap ini peneliti coba menyusun data lapangan, membuat
rangkuman atau ringkasan, memasukkannya ke dalam klasifikasi dan kategorisasi yang sesuai dengan fokus dan aspek fokus.
Dari proses inilah, peneliti dapat memastikan mana data-data
yang sesuai, terkait dan tidak sesuai atau tidak terkait dengan
penelitian yang dilakukan. Data-data yang sesuai dan terkait
disusun rapi dengan sistematis, dimasukkan ke dalam
kategorisasi data (proses klasifikasi data). Sementara data-data
yang dipandang tidak sesuai dan tak terkait atau data keliru
dipisahkan. Inilah yang disebut dengan proses langkah reduksi
data atau pengurangan atau pemadatan data dengan
memberikan kode-kode (Ibrahim, 2016: 109).
Ditambahkan Usman dan Purnomo (2017: 131) bahwa pada
kodifikasi data dan reduksi data, peneliti mengetik atau mencatat
ulang keseluruhan data yang diperolehnya dari lapangan, dengan
rapi, terinci serta tersusun sistimatis. Hal tersebut, langsung
dilakukan peneliti setiap selesai membangkitkan, menggali dan
mengumpulkan data. Karena jika tidak langsung di reduksi dengan
cara mencatat ulang dan diberi kode (pengkodean) terhadap data
mana yang penting dan yang tidak penting, maka dicemaskan
peneliti nantinya dapat keliru/bingung, sebab data-data yang
terkumpul akan semakin bertambah bahkan mencapai ratusan
lembar. Oleh karena itu, laporan catatan data lapangan yang
terkumpul harus segera dianalisis. Laporan atau catatan data
lapangan tersebutharus secepatnya direduksi sejak dimulainya
pengumpulan data penelitian, yaitu dengan cara memilah atau
memisah-misahkan dengan memilih hal-hal data pokok atau
penting yang sesuai dengan fokus tujuan penelitian yang
dilakukan. Lalu hal tersebut dicari temanya dan diberi nama. Datadata yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas tentang hasil pengamatan/wawancara/dokumen,serta
mempermudah peneliti untuk menemukannya kembali jika
sewaktu-waktu diperlukan segera. Reduksi data dapat pula
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membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek
tertentu. Inilah yang disebut dengan proses langkah reduksi data
atau resume data dengan memberikan kode-kode (tahap
kodifikasi).
Tahap kodifikasi dan reduksi data adalah tahap pengkodean
terhadap data, dimana peneliti memberi nama atau penamaan
terhadap hasil-hasil (data) yang diperoleh dalam penelitian. Hasil
dari tahap kodifikasi data ini diperolehnya tema-tema atau
klasifikasi dari hasil penelitian, kemudian direduksi lagi oleh
peneliti. Cara melakukan pengkodingan data adalah peneliti
menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat
(tentunya dalam wawancara mendalam atau saat observasi
lapangan). Apabila wawancara direkam, maka tentunya pada
tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. Setelah catatan
lapangan ditulis ulang secara jelas dan rapi dan setelah rekaman
ditranskrip peneliti membacanya kembali hasil yang ditranskrip itu
untuk meyakinkan bahwa apakah telah sesuai dengan catatan
lapangan (Afrizal, 2016: 178).
Selanjutnya, peneliti memilah informasi yang penting dan
yang tidak penting tentunya dengan cara memberikan tandatanda. Pada tahap ini catatan lapangan yang telah ditulis jelas dan
rapi (verbatim) telah penuh dengan tanda-tanda dan dengan tanda
tersebut peneliti telah dapat mengidentifikasi mana data yang
penting dan mana yang tidak penting yang ada dalam catatan
lapangan atau verbatim tersebut. Setelah itu, peneliti memberikan
perhatian khusus kepada penggalan bahan tertulis yang penting,
yang sesuai dengan yang dicari. Kemudian, peneliti melakukan hal
menginterpretasikan tentang apa yang disampaikan oleh informan
atau oleh partisipan/subjek atau juga oleh dokumen dalam
penggalan data tersebut (Miles & Huberman, 2002: 73; yang
dikutip Afrizal, 2016: 178).
Pengkodean, kata Miles & Huberman (2002: 73) yang dikutip
oleh Afrizal (2016: 179) diawali dengan penyusunan daftar kode
dan pemberian kode biasanya dilakukan pada tepi kiri dan tepi
kanan pada catatan lapangan. Peneliti memberikan kode
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interpretasinya terhadap penggalan catatan lapangan atau
dokumen tersebut. Kode yang dimaksud Miles & Huberman adalah
kategori-kategori atau dapat pula diartikan sebagai penamaan
terhadap interpretasi yang telah dibuat. Penamaan itu dapat
dibuat dalam bentuk singkatan-singkatan. Umpamanya, dari
penggalan suatu catatan wawancara mendalam, peneliti mungkin
menginterpretasikan isinya adalah tanah yang dipersoalkan adalah
tanah haknya. Peneliti kemudian mencari kaitan antara kode dan
memasukkannya ke dalam suatu kategori atau tema. Kategori atau
tema tersebut terbagi tiga, yakni: tema, sebab/penjelasan, dan
hubungan antar orang. Misalnya, tanah yang dinyatakan mungkin
dapat dikelompokkan sebagai tanah hak ulayat, atau tanah hak
milik pribadi.
Sehubungan dengan transkrip dan verbatim itu, Morse (1995:
156) memberi ulasan bahwa transkrip adalah memindahkan data
yang masih dalam bentuk rekaman (dari kaset, voice recorder, dan
alat perekam lainnya) ke dalam bentuk tertulis, secara lengkap
tanpa mengubah (menambah atau mengurangi) informasi yang
ada dalam alat rekaman tersebut.
Selanjutnya, Morse (1995: 156) menjelaskan bahwa transkrip
dapat dibedakan atas dua bentuk, yakni: (1) traskrip secara
verbatim; dan (2) transkrip general findings; yang uraiannya
seperti berikut ini:
1. Traskrip secara verbatim
Transkrip secara verbatim adalah transkrip yang dilakukan
persis seperti apa yang diucapkan oleh informan atau
partisipan penelitian, tidak boleh mengubah atau menambah serta menguranginya ataupun bermaksud memperbaiki
hasil wawancara serta tidak boleh pula menyimpulkan dan
memberikan interpretasi terhadap hasil wawancara. Dengan
perkataan lain hasil transkrip secara verbatim ini adalah
berupa wawancara seperti apa adanya. Biasanya kutipan
ucapan langsung dari informan atau partisipan diambil dari
transkrip verbatim ini.
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2. Traskrip general findings
Traskrip dalam bentuk general findings, adalah temuantemuan umum yang hasil transkripnya ditulis dalam bentuk
poin-poin umum temuan atau kesimpulan yang dapat ditarik
dari apa yang diucapkan oleh informan atau partisipan
/subjek penelitian kualitatif yang diwawancarai. Untuk
bentuk transkrip yang kedua ini, peneliti tidak dapat
membuat “ungkapan langsung dari subjek yang diwawancara” karena memang transkrip ini dibuat dalam bentuk suatu
poin-poin umum yang disimpulkan/diinterpretasikan dari
percakapan hasil wawancara oleh si peneliti sendiri.
Selanjutnya Morse (1995: 156) mengatakan bahwa tugas
pertama dalam analisis data, peneliti harus mengenali datanya
dengan baik. Langkah awal dan hendaknya dilakukan peneliti
sesegara mungkin setelah menyelesaikan rekaman itu (hasil
rekaman wawancara mendalam) adalah dengan mendengarkan
kembali rekaman hasil wawancara tersebut, dan peneliti harus
mendengarkan dengan secara seksama terkait percakapan antara
peneliti pewawancara dengan yang diwawancarai (subjek atau
informan penelitian).
Sebagai salah satu tahapan proses langkah kerja analisis data,
kegiatan reduksi data tidak boleh asal saja membuang atau
mengurangi data. Melainkan harus betul-betul data yang tak
penting/berguna yang dipisahkan atau disingkirkan tetapi jangan
dibuang. Karena itu, Pawito (2007: 104) mengingatkan dua hal
yang harus disadari ketika melakukan reduksi data yakni; (1)
pertama; reduksi data haruslah dimulai dari proses kegiatan
melakukan editing, pengelompokan dan, meringkas data; dan (2)
kedua, perlunya dibuat pengkodean data, pencatatan-pencatatan
(memo) mengenai berbagai hal, termasuk yang terkait dengan
aktivitas serta proses-proses untuk menemukan tema, kelompok
dan pola-pola data.
Biasanya, kata Morse (1995: 158) bahwa pada saat peneliti
telah melakukan proses wawancara, lalu mendengarkan rekaman,
dan memeriksa transkrip, maka peneliti akan dapat mengenal
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dengan baik kata-kata, frasa, atau tema dalam data. Dengan
demikian, pengkodean atau pengkodifikasian merupakan salah
satu teknik untuk mengidentifikasi kata-kata, isi, atau paragraf
yang dapat digunakan untuk pengambilan informasi data dan
pengkategorian data selanjutnya.
Menurut Morse (1995: 158) beberapa cara untuk mengelola
sistem pengkodean dalam analisis data kualitatif model interaktif
Miles & Hubermen telah ada sebelumnya sebelum muncul
program komputer. Yang paling umum adalah untuk memberi
label tema utama dalam setiap kategori kode paragraf yaitu
dengan menuliskan kategori terhadap data, dan lalu kemudian
mengurutkan data dengan memotong setiap paragraf berlabel dan
menyalin kembali bagian yang relevan ke lembaran yang lebih
besar dari kertas atau pada kartu indeks untuk menyortir secara
manual. Menyoroti frasa yang relevan akan membantu peneliti
dalam memilah bagian-bagian dari teks ke dalam tumpukan umum
di tahap analisis berikutnya. Pada awalnya, kategori dibuat
sebanyak mungkin, lalu dipilih dan dikelompok- kan pada tahap
awal reduksi dan pengkodean. Kategori utama dapat dibagi dalam
beberapa subkategori yang lebih kecil dan harus dari domain yang
lebih besar.
Selanjutnya Morse (1995: 158) mengemukakan bahwa aturan
pengkodean data dalam proses analisis data kualitatif itu, akan
memungkinkan data-data tetap dapat diatur pada tahap analisis
selanjutnya atas dasar sub-sub kategori yang dibuat dari domain
yang lebih besar. Disinilah arti pentingnya tahap pengkodean data.
Sebagaimana dikemukakan Noor, (2015: 106), bahwa dalam
penelitian kualitatif, data coding atau pengkodean data
memegang peranan penting dalam setiap proses analisis data
kualitatif, dan juga menentukan kualitas abstraksi data hasil
penelitian. Setiap peneliti yang berkeinginan untuk menjadi mahir
dalam melakukan analisis kualitatif harus belajar untuk dapat
melakukan pengodekan data dengan baik dan mudah.
Pengkodean data merupakan suatu tugas yang penting dan
krusial dalam proses analisis data kualitatif dan merupakan
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langkah awal dalam analisis data model interaktif Miles dan
Hubermen ini. Kode dalam penelitian kualitatif merupakan kata
atau frasa pendek yang secara simbolis bersifat meringkas,
menonjolkan pesan, menangkap esensi dari suatu porsi data, baik
itu data berbasiskan bahasa atau data visual. Dengan bahasa yang
lebih sederhana (Noor, 2015: 107).
Kode adalah kata atau frasa pendek yang memuat esensi dari
suatu segmen data. Hal ini dapat diilustrasikan seperti berikut,
Misalkan; andaikan anda sebagai seorang peneliti, sedang
berhadapan dengan sebuah segmen data wawancara yang
berbunyi demikian, “Setiap hari saya selalu sempatkan diri untuk
pergi ke perpustakaan, mencari buku-buku dan jurnal-jurnal yang
relevan dengan topik penelitian saya. Setelah it, saya dapatkan,
saya pun membuat jadwal untuk membaca, dan kemudian
mencatat apa yang saya pahami dari buku/jurnal tersebut dalam
sebuah catatan khusus“; Setelah selesai membaca segmen data ini,
dipikirkanlah sebuah kata atau frasa singkat yang meringkas atau
memuat esensi atau pesan dari segmen data itu, dengan
menggunakan frasa, seperti ‘mendalami topik penelitian” atau
“pendalaman topik” untuk mewakilkan esensi dari segmen data
tersebut.
Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pengkodean
adalah aktifitas memberi kode terhadap segmen-segmen data.
Sebenarnya apa yang dapat dikodekan dari segmen data?
Jawabannya bermacam-macam. Ketika peneliti melakukan analisis
data, yang dikodekan adalah makna pernyataan, sikap/perilaku,
peristiwa, perasaan, tindakan dari informan, dan lain-lain
tergantung apa yang terkandung dalam segmen data yang
dihadapi. Ada sejumlah pertanyaan yang dapat peneliti ajukan
ketika Ia berhadapan dengan segmen-segmen data yang sekiranya
dapat membantu untuk melakukan pengkodean sebagai berikut
1. Apa yang sedang terjadi disini?
2. Asumsi apa yang berada di balik peristiwa ini?
3. Apa yang ingin disampaikan oleh informan lewat pernyataan
ini?
4. Apa maksud informan ini melakukan hal ini?
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5. Apa makna dari peristiwa ini?; dan Perasaan apa yang
tercermin lewat pernyataan informan ini?
Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas hanyalah sebagian kecil
dari pertanyaan yang dapat membantu peneliti dalam melakukan
pengkodean terhadap data pernyataan, perilaku, perasaan,
tindakan dari informan yang dijumpainya dalam segmen-segmen
data.
Pada dasarnya, menurut Miles dan Huberman yang dikutip
Denzin dan Lincoln (2009: 592) bahwa Reduksi data (data
reduction), berarti kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data
disederhanakan dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Hal ini
dilakukan saat ketika peneliti menentukan kerangka kerja
konseptual (conceptual framework), pertanyaan penelitian, kasus,
dan instrumen penelitian yang diterapkan. Jika hasil catatan
lapangan, wawancara, rekaman, dan data lain telah tersedia, maka
tahap analisis data selanjutnya adalah perangkuman data (data
summary), pengkodean (coding), merumuskan tema-tema,
pengelompokan (clustering), dan penyajian narasi data secara
tertulis.
Dengan demikian, pada tahap reduksi data dan pengkodean
data ini, diharapkan agar keseluruhan data yang diperoleh dari
lapangan, segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan
dalam bentuk catatan verbatim (hasil reduksi). Setelah dipastikan
data-data yang dikumpulkan tersusun rapi, sistematis dan sesuai
dengan kategorisasi masing-masing (tidak ada lagi data yang
keliru), barulah langkah analisis berikutnya dilakukan, yakni display
atau tahap penyajian data.
2. Penyajian Data (Data Display)
Melalui serangkaian aktivitas analisis data tahap pertama tahap
kodifikasi data dan reduksi data model interaktif Miles &
Hubermen, maka data kualitatif yang biasanya berserakan dan
bertumpuk-tumpuk dapatlah disederhanakan untuk akhirnya
bisa dipahami dengan mudah. Pada tahapan pertama analisis
data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara
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sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan
dan bahan-bahan atau dokumen lain agar peneliti dapat
mengenal data temuannya kemudian melangkah pada tahap
penyajian data.
Analisa data setelah pengumpulan data, pada tahap penyajian
data ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau
penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis
sebelumnya peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif.
Penyajian adalah format yang menyajikan informasi secara
sistimatik kepada pembaca. Penelitian kualitatif memfokuskan
pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks
tertentu, konteks mana dapat dilihat sebagai aspek relevan segera
dianalisis dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek
relevan dari sistem sosial di mana seseorang berfungsi seperti
contoh misalnya subkategori: ruang kelas, sekolah, departemen,
perusahaan, keluarga, agen masyarakat lokal, peristiwa-peristiwa
interaksi sosial, dan yang lain sebagainya (Noor, 2015: 108).
Tahap penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan dari
tahapan pertama yakni pengkodean dan reduksi data dalam
analisis data kualitatif melalui model interaktif yang diberikan
Miles dan Huberman. Pada tahap penyajian data ini, berarti
menghendaki peneliti untuk dapat menyajikan data temuan
penlitian berupa kategori atau kelompok-kelompok data. Pada
tahap penyajian data, Miles & Huberman (2002: 75) yang dikutip
pula Afrizal (2016: 179) menganjurkan menggunakan matriks dan
diagram untuk menyajikan hasil penelitian, yang merupakan
temuan penelitan. Sebaiknya jangan menggunakan cara naratif
untuk menyajikan tema, karena penyajian dengan matriks dan
diagram menurut Miles & Huberman lebih efektif. Contoh
penyajian dalam bentuk matrik yang dibuat oleh Miles &
Huberman adalah sebagai berikut:
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Tabel Matrik Penyajian Data (Modifikasi dari Miles & Huberman,
2002).
Pegguna

Perasaan/
perhatian

Pemahaman

Bagian yg
siap/
bagian yg
tdk siap

Apa yg
dilakukan/
penggunaan
waktu

Tema yg
ditemukan

Siapa
nama?
misalnya
Morelly

Sama atau
tdk sama
seperti yg
terjadi
sebelumny
a (atau
tidak- jadi
tenang, dll)

Dasar jelas:
hanya 1-2
bagian sgt
jelas tapi
secara
keseluruhan
Tampak
Kurang jelas

Siklus
kelangsung
an hidup
dilanjutkan
di tempat
(siap atau
belum)

Memperoleh
secara:
minimal,
mencipta,
meminjam,
bahan

Temuan atau
ilustrasi

Contoh: Penyajian hasil pengkodean analisis data dalam bentuk
matriks

Memperhatikan contoh matriks yang dibuat oleh Miles &
Huberman pada halaman sebelumnya, terlihat bahwa pengguna
(F. Morelly), memiliki perasaan yaitu sama seperti yang terjadi
sebelumnya, tidak menjadi tenang, dan memiliki pemahaman
yaitu format dasar jelas satu-dua bagian sangat jelas, tetapi secara
keseluruhan tampak kurang jelas. Kemudian pengguna (F. Morelly)
menyampaikan bahwa ada bagian yang siap atau yang belum siap
yaitu siklus kelangsungan hidup di tempat, dan menyampikan hal
yang dilakukan yaitu memperoleh secara minimal: mencipta,
memin-jam bahan. Ketimbang menarasikan seperti ini, maka Miles
& Huberman menganjurkan untuk menyajikan temuan yang
dinarasikan tersebut dalam bentuk diagram matriks seperti yang
dicontohkannya di atas.
Display data dapat diartikan juga sebagai upaya penampilkan
memaparkan atau penyajikan sebuah data. Dengan demikian,
sebagai sebuah langkah kerja analisis, maka display data dapat
dimaknai sebagai upaya menampilkan, memaparkan dan
menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan gambar, grafik,
bagan, tabel, matriks dan semacamnya. Usman dan Purnomo
(2017: 131) mengemukakan pula bahwa data yang bertumpuktumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh.
Karenanya itu, diperlukan kegiatan mereduksi data lalu
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mendisplaynya atau data display, yakni menyajikan data dalam
bentuk matriks, network, chart atau grafik dan semacamnya.
Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak lagi
terbenam dengan setumpuk data.
Sebagaimana yang dikatakan Miles & Huberman yang dikutip
Denzin & Lincoln (2009: 592) bahwa penyajian data merupakan
konstruk informasi padat terstruktur dari keseluruhan data yang
ada yang memungkinkan pada pengambilan kesimpulan dan
penerapan aksi. Penyajian data merupakan tahapan kedua dari
tahap analisis data kualitatif. Peneliti harus mengkaji sebelumnya
data pada proses reduksi data sebagai dasar “pemaknaan”
terhadap data. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi
ringkasan terstruktur (structured summaries) dan synopsis,
deskripsi singkat dan juga diagram-diagram serta matriks dengan
teks bukan angka-angka dalam sel.
Dengan demikian dapat difahami bahwa kegiatan penyajian
data dalam analisis data kualitatif meliputi langkah-langkah untuk
mengorganisasikan data, yakni menyajikan salinan (kelompok)
data yang satu dengan (kelompok) data yang lain, sehingga seluruh
data yang di analisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan
yang utuh. Hal ini penting disadari mengingat karakter data
kualitatif yang beragam perspektifnya dan sering dirasa bertumpuk
dan berserakan (Pawito, 2007: 106).
3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini adalah suatu
tahapan lanjutan dari tahap pertama reduksi data dan kedua
penyajian data, dimana pada tahap ini peneliti menarik
kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Ini adalah
interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau
obervasi / pengamatan, atau sebuah dokumen. Setelah
kesimpulan diambil, maka peneliti selanjutnya mengecek lagi
kesahihan dari interpretasi dengan cara triangulasi atau
mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk
memastikan bahwa tidak ada lagi kesalahan yang telah
dilakukan terhadap data. Setelah tahap ketiga ini dilakukan,
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maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan
analisis data yang telah dilakukannya terhadap sebuah data
hasil wawancara mendalam atau sebuah data hasil observasi
lapangan atau data dari dokumentasi (Afrizal, 2016: 180).
Jika dalam tahap kegiatan reduksi data adalah bertujuan
untuk memastikan bahwa tidak lagi ada data-data yang
menyimpang atau tidak relevan dengan fokus tujuan penelitian,
maka kegiatan penyajian data dilakukan untuk tujuan yakni;
Pertama; memastikan data-data yang dihasilkan telah masuk
dalam kategori-kategori yang sesuai sebagaimana telah
ditentukan; Kedua, untuk memastikan bahwa data sudah lengkap
dan sudah mampu untuk menjawab setiap kategori yang dibuat.
Jika ada salah satu dari kedua tujuan tersebut tidak terpenuhi,
maka peneliti mesti kembali lagi ke tahap pengumpulan data, atau
memeriksa “data sampah” dari hasil tahapan reduksi data pada
tahap proses analisis yang pertama.
Sebaliknya, jika proses penyajian data diyakini sudah
mencapai dua tujuan di atas, maka sampailah peneliti pada
langkah analisis yang terakhir, yakni penarikan kesimpulan dan
atau verifikasi. Langkah analisis ini biasanya dilakukan sebagai
implementasi prinsip induktif dengan mempertimbangkan polapola data yang ada, dan atau kecenderungan dañ penyajian data
yang telah dibuat (Pawito, 2007: 106).
Pada tahap ketiga ini, peneliti dapat melakukan konfirmasi
dalam rangka mempertajam makna data dan memperjelas
pemahaman dan tafsiran yang telah dibuat sebelum peneliti
sampai pada kesimpulan akhir penelitian. Karena itulah tahap
ananalisis ini dilakukan untuk merumuskan satu kesimpulan akhir
dari sebuah penelitian kualitatif berdasarkan satuan kategorisasi
(aspek fokus) maupun pertanyaan utama penelitian (fokus).
Artinya bahwa, proses analisis penelitian dianggap selesai (final)
ketika seluruh data yang telah dihasilkan dan disusun telah dapat
memberikan suatu jawaban yang tepat dan mengenal
permasalahan penelitian (fokus). Jika belum diperoleh jawabannya, atau masih ada yang kurang jelas, maka peneliti harus

213 | Teknik Analisis Data...

melakukan verifikasi, bahkan kembali ke proses awal, mencari data
tambahan data lanjutan, mereduksinya, melakukan penyajian dan
menarik kesimpulan. Begitulah seterusnya langkah dari analisis
data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan melalui model
interaktif ini.
Sejak semula peneliti berusahan mencari makna dari data
yang diperoleh. Untuk maksud penyajian data maka peneliti
berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan
hal-hal lain sebagainya yang sering muncul. Kemudian peneliti
mencoba mencari data-data tambahan dan menarik kesimpulan
dari gabungan kelompok kategori data. Dalam hal ini, Usman dan
Purnomo (2017: 131) mengatakan bahwa pada awalnya simpulan
terlihat kabur, tetapi semakin lama akan semakin jelas karena data
yang diperoleh semakin banyak dan mendukung.
Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan
peneliti dalam proses interpretasi atau penetapan makna dari data
yang tersaji. Cara yang bisa digunakan menelaah, ada banyak
pilihan; seperti metode komparasi, merumuskan pola dan tema,
cara pengelompokan (clustering), dan penggunaan metafora
tentang metode konfirmasi seperti triangulasi, mencari kasuskasus negatif, menindak lanjuti temuan-temuan, dan cek silang
hasilnya dengan partisipan penelitian dan atau subjek yang diteliti
Miles & Huberman yang dikutip Denzin & Lincoln (2009: 592).
Selanjutnya Miles dan Huberman, (1994; dalam Denzin &
Lincoln, 2009: 592) mengemukakan bahwa Analisis data model
interaktif ini terdiri atas tiga sub-proses tahapan analisis data
kualitatif yang saling terkait; yakni: (1) reduksi data, (2) penyajian
data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga proses ini
dilakukan sebelum tahap pengumpulan data, persisnya saat ketika
menentukan rancangan dan perencanaan penelitian; sewaktu
proses pembangkitan, penggalian dan pengumpulan data
sementara; dan setelah tahap pengumpulan data akhir. Berbagai
pendapat seputar aspek proses analisis ini menunjukkan bahwa
terdapat seperangkat teknik yang bersifat multi-iteratif yang dapat
diterapkan dari pada seperangkat teknik tunggal. Sehingga saat
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ketika data informasi telah dirangkum, dikelompokkan (clustering),
diseleksi (selection), dan saling dihubungkan, maka peneliti dapat
melakukan proses transformasi data.
Selanjutnya Denzin dan Lincoln, (2009: 496) mengemukakan
bahwa cara analisis data kualitatif yang disampaikan oleh Miles
dan Huberman (1994) itu pada dasarnya adalah cara analisis yang
mirip dengan model analisis isi dan analisis percakapan tekstual.
Dalam analisis isi dan analisis percakapan tekstual, dokumen
dipelajari untuk menemukan tema-tema, isu-isu, dan motif-motif
yang terkandung didalamnya, yang dapat dipisahkan atau dipilahpilah, dihimpun dalam kategori-kategori, dan lalu diinterpretasikan
maknanya.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketiga proses
tahapan analisis data dalam penelitian kualiatif yakni model
interaktif dilakukan atau diulangi terus menerus, mulai; sebelum,
sementara, dan setelah melakukan pengumpulan data dengan
teknik apapun, sampai penelitian berakhir. Kaitan antara
komponen analisis dengan pengumpulan data dapat diilustrasikan
melalui gambar berikut ini:
Pengumpulan Data

Reduksi Data

Display Data

Kesimpulan
Penggambaran/Verifikasi

Komponen Analisis Data Interaktif Miles & Huberman
(Denzin & Lincoln, 2009: 592)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di halaman sebelumnya,
bahwa tahap proses analisis data dalam penelitian kualitatif,
sesungguhnya sudah dilakukan sejak pengumpulan data
dilapangan. Beberapa alasan penting dilakukannya analisis sejak
pengumpulan data di lapangan menurut Nasution (1992)
sebagaimana dikutip dalam Kaelan, (2012: 134), sebagai berikut:
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1. untuk mengetahui data-data apa yang masih perlu dicari
atau ditambahkan.
2. untuk mengetahui keterangan apa yang harus dibuktikan
lebih lanjut.
3. untuk mengidentifikasi pertanyaan apa lagi yang belum
terjawab dari data yang sementara ada.
4. untuk mengevaluasi bagaimana keefektifan dari
penggunaan metode tertentu, dan kesesuaiannya dalam
pengumpulan data.
5. untuk mengetahui kemungkinan muncul adanya kesalahankesalahan teknik yang harus diperbaiki dalam proses
pengumpulan data.
Sebelum melakukan tahap penganalisisan data secara
keseluruhan (analisis akhir), dalam penelitian kualitatif
sesungguhnya analisis sudah berlangsung sejak pertama kali
pengumpulan data atau sepanjang proses penelitian. Artinya
bahwa, proses kerja analisis dalam penelitian kualitatif sudah
berlangsung sejak tahap pertama memasuki lapangan,
membangkitkan dan pengumpulan data di lapangan, hingga
selesainya proses pengumpulan data. Komponen analisis data
model interaktif ini, juga sesungguhnya dilaksanakan dalam
tahapan tersebut, sehingga model ini bukan saja disebut model
interaktif melainkan juga disebut model tahapan atau flow model
(Ibrahim, 2016: 112).
2. Analisis Data Kualitatif Model Spradley
Gagasan analisis data Spradley (1997) seperti yang
dikemukakan oleh Afrizal (2016: 181) adalah suatu model analisis
data kualitatif yang terdiri dari dua tahapan pokok. Tahapan
tersebut, yakni: (1) tahapan analisis Domain; dan (2) tahapan
analisis taksonomi. Penggunaan kedua macam model analisis
Spradley, dilakukan bertahap dan tergantung pada kedalaman
penelitian kualitatif yang diinginkan para penelitinya. Analisis data
domain adalah tahapan analisis yang masih bersifat umum untuk
menemukan gambaran umum dari realitas sosial budaya, sehingga
tahapan analisis ini belum terinci secara baik. Sedangkan, tahap
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analisis taksonomi adalah analisis rinci dari hasil tahapan analisis
domain yang telah ditemukan.
Senada dengan yang dijelaskan Afrizal di atas, Noor (2015:
108) mengatakan bahwa dari pengalaman Spradley (1980) dalam
melakukan penelitian kualitatif beberapa kali, Spradley kemudian
memperkenalkan satu model analisis data kualitatif yang dapat
dipakai sebagai pedoman bagi peneliti kualitatif, khususnya dalam
penelitian etnografi. Walaupun keberadaannya belum baku, akan
tetapi setiap peneliti kualitatif bisa mengembangkannya sendiri.
Secara garis besarnya model analisis itu diuraikan sebagai berikut:
a. Analisis Domain (Domain Analysis)
Analisis domain pada hakikatnya adalah upaya peneliti untuk
memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab
fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah unit
data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh
domain atau ranah apa saja yang ada di dalam data tersebut.
Pada tahap ini peneliti belum perlu membaca dan memahami
data secara rinci dan detail karena targetnya hanya untuk
memperoleh domain atau ranah yang secara umum saja.
Sugiyono (2016: 347) mengemukakan bahwa kerja analisis
domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh
gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial
yang diteliti atau objek penelitian. Data diperoleh dari grand
tour dan minitour question. Hasilnya berupa gambaran umum
tentang obyek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah
diketahui. Pada tahapan analisis ini, informasi yang diperoleh
belumlah mendalam, namun sudah ditemukan domaindomain atau kategori-kategori sosial yang diselidiki. Dari hasil
analisis domain, peneliti selanjutnya menetapkan satu atau
beberapa domain tertentu untuk diteliti lebih jauh lagi.
Sehingga, makin banyak domain yang dipilih akan semakin
banyak pula waktu yang diperlukan peneliti kualitatif untuk
melaksanakan penelitiannya.
Tidak berbeda makna dengan yang diungkapkan Sugiyono
sebelumnya, Martha & Kresno (2016: 168) mengatakan hal
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yang semakna bahwa analisis domain biasanya dilakukan
untuk memperoleh pengertian atau gambaran yang bersifat
umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di
suatu fokus atau pokok utama permasalahan yang tengah
diteliti. Hasil analisis domain masih berupa pengetahuan atau
pengertian di tingkat dasar atau masih “di permukaan” yang
masih perlu dianalisis lebih lanjut tentang kategori konseptual
berbagai domain tersebut. Domain atau kategori yang bersifat
simbolis tersebut, memiliki makna/pengertian yang lebih luas
dari kategori simbolik yang dirangkumnya. Untuk menganalisis domain itu dapat menggunakan analisis kaitan semantik
yang bersifat universal pula.
Usman dan Purnomo (2017: 142) menambahkan pula bahwa
kerja analisis domain dimaksudkan untuk mengkaji secara
sistematis prosedural mengenai suatu hal atribut/artefak yang
terdapat pada domain yang merupakan objek atau fokus
permasalahan penelitian untuk menentukan bagian, relasi atau
keterkaitan di antara bagian, dan hubungannya secara
keseluruhan. Dalam analisis ini, dicari pola-pola yang ada melalui
artefak atau atribut tertentu yang dimiliki oleh sesuatu elemen
pada pola itu, misalnya; artefak kultural, perilaku kultural, simbol
kultural, pengetahuan kultural, dan lain sebagainya terkait kultural
atau juga pada objek fenomena/situasi sosial lainnya.
Ada dua konsep berbeda yang perlu dipahami peneliti, yaitu
konsep situasi sosial (hubungan antar dua orang atau lebih yang
menciptakan situasi sosial) dan makna kultural dari tempat (place),
pelaku (actor), aktivitas (activity), objek (objek), waktu (time), and
tujuan (goal) yang ada terjadi di dalam situasi sosial, dan atau yang
melatar belakangi terjadinya situasi sosial (Usman dan Purnomo,
2017: 142). Hal ini juga diungkapkan oleh Emzir (2016: 211) bahwa
terdapat perbedaan penting antara konsep kultural dan konsep
situasi sosial. Budaya atau kultural merujuk pada pola-pola
perilaku, artefak, juga pengetahuan yang telah dipelajari dan
diciptakan orang, selain itu budaya juga adalah sebuah organisasi
tentang sesuatu, makna yang diberikan oleh orang terhadap objek
(object), tempat (place), dan aktivitas (activity). Sedangkan situasi
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sosial merujuk pada aliran perilaku (activity) yang dilakukan orang
(actor atau pelaku) dalam suatu lokasi (place atau tempat)
tertentu.
Proses analisis domain dalam penelitian kualitatif menurut
Afifuddin dan Saebani, (2012: 160) berguna untuk memperoleh
gambaran atau pengertian umum yang bersifat menyeluruh. Hasil
yang diharapkan ialah pengertian di tingkat permukaan mengenai
suatu domain tertentu atau kategori-kategori konseptual. Jadi
hasil analisis domain ini masih berupa pengetahuan tingkat
permukaan atau umum tentang berbagai ranah konseptual.
Contohnya, domain dalam seni yakni; seni lukis, seni tari, seni
musik, seni ukir, desain komunikasi visual, dan seni lainnya. Dari
hasil pembacaan domain itu diperoleh hal-hal penting dari kata,
frase atau bahkan kalimat untuk dibuat catatan pinggir sebagai
elemen atribut kontras dari masing-masing domain itu yang dapat
saja dimasukkan dalam sebuah perangkat lembaran kerja analisis.
Terdapat tiga item elemen dasar dari perangkat analisis
domain, yaitu: (1) Included term; (2) Cover term; dan (3) Semantic
relationship. Seperti dikatakan Spredley (Sugiyono, 2017: 349)
bahwa; “a category is an array of different objects that are treated
as if they were equivalent”. Suatu domain adalah merupakan
kategori budaya (culture category) yang terdiri atas tiga elemen
yakni: cover term (nama domain budaya), included terms (namanama yang lebih rinci yang ada dalam suatu kategori), and
semantic relationship (hubungan atau keterkaitan). Emzir (2016:
216) lebih lanjut menambahkan bahwa tiap budaya menciptakan
ratusan ribu kategori dengan mengambil sesuatu yang unik dan
mengklasifikasikannya satu sama lain. Sesuatu yang dibayangkan
dapat dipergunakan untuk menciptakan kategori-kategori budaya
demikian. Oleh karenanya, kategori-kategori itu dikenal juga
sebagai domain. Domain sebagai kategori budaya, terdiri dari tiga
unsur dasar, dengan istilah yaitu; (1) cover; yakni nama untuk
domain budaya, misalnya “saksi” adalah istilah cover untuk sebuah
domain jiga dari data kita pada hakim agung (pelaku); lainnya
“teman” adalah sebuah istilah cover untuk domain bersahabat,
dan sebagainya; (2) included adalah istilah tercakup atau
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mencakupi yakni nama-nama untuk semua kategori kecil di dalam
suatu domain; seperti; sepak bola, tennes, badminton, dll, adalah
mencakupi domain budaya olahraga; dan (3) Semantic relationship
adalah istilah hubungan semantik tunggal atau hubungan satu
sama lain dari dua kategori. Hubungan semantik ini, sangatlah
penting untuk menemukan domain kultural. Misalnya, kita dapat
mengisolasi satu hubungan semantik dengan menyatakan
hubungan dari “musuh pribadi” dan domain “teman”.
Seorang “musuh pribadi” adalah sejenis “teman” pula. Di sini
kita melihat bahwa ada dua kategori yakni “musuh pribadi” dan
“teman”, lalu coba dihubungkan dengan hubungan semantik
“adalah sebuah jenis dari”. Sekarang kita dapat memperlihatkan
ketiga unsur itu dalam sebuah diagram berikut ini:
Teman
Adalah sebuah jenis
Semantik dari musuh pribadi
Teman ritual

Istilah cover
Hubungan
semantik
Istilah
tercakup

Sumber: di kutip dari Emzir, (2016: 217)

Hubungan semantik beroperasi pada prinsip inklusi yang
bersifat umum dan fungsinya adalah untuk mendefinisikan istilahistilah tercakupi (included terms) dengan menempatkannya dalam
satu kategori domain (domain budaya) yang relatif berjenis sama.
Dengan kata lain bahwa hubungan semantik adalah hubungan
keterkaitan antar frasa/kata domain yang satu dengan domain
lainnya yang bersifat universal atau beristilah umum yang mudah
dipahami. Seperti yang diuraikan Emzir (2016: 220-221) bahwa
peneliti memulai analisis domain berdasarkan kumpulan catatan
data-data yang telah dikumpulkannya. Berdasarkan catatan
datanya, peneliti lalu memilih satu frasa domain (kata, kalimat,
istilah-istilah simbolis yang bersifat umum), kemudian
menghubungankannya dengan frasa domain yang lain pada
catatan data kualitatifnya itu. Dalam melakukan penelitian
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kualitatif, tentunya peneliti memiliki banyak catatan lapangan yang
merupakan data-data kualitatif yang jumlahnya puluhan bahkan
ratusan lembar yang diperoleh dari hasil pengumpulan data
(penggalian dan pembangkitan data) melalui wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen-dokumen. Peneliti melaku-kan
analisis domain berdasarkan catatan datanya itu. Cara awal yang
perlu dilakukan peneliti dalam memulai menganalisis data
kualitatifnya, antara lain yakni:
a. membaca keseluruhan lembaran catatan data;
b. mencari nama-nama, istilah-istilah, atau kata-kata simbolis
yang meliputi frasa atau kata; orang, objek pekerjaan, status,
tempat, peristiwa, aktivitas, dan fenomena lain sebagainya;
c. memilah-milah frasa atau kata domain dari data itu, mana
yang berkategori cover term, dan mana yang berkatogori
included term;
d. mencari jawabannya dengan melakukan analisis semantik
sebagai titik awal kerja analisis.
Senada dengan penjelasan sebelumnya menurut Noor, (2015:
109) dan Emzir (2016: 231) bahwa selain ketiga elemen yakni cover
term; included term, dan semantic relationship tersebut, terdapat
enam tahapan analisis data kualitatif yang biasanya dilakukan
peneliti dalam proses kerja analisis domain, yakni:
a. membaca catatan data dan memilih salah satu domain yang
memiliki hubungan semantik tunggal dari sembilan hubungan
semantik yang tersedia;
b. menyiapkan lembar analisis domain;
c. memilih salah satu sampel atau contoh catatan lapangan yang
dibuat terakhir, untuk memulainya;
d. mencari istilah acuan dan istilah bagian yang cocok dengan
hubungan semantik dari catatan lapangan;
e. mengulangi usaha pencarian domain sampai semua hubungan
semantik habis;
f. membuat daftar domain-domain yang ditemukan atau yang
sudah teridentifikasikan.
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Untuk melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh
dari berbagai informan atau dari sumber data dengan cara
menelaah hubungan atau kaitan semantik antara kata-kata, frasafrasa, atau kalimat-kalimat yang disebut simbolis, menurut Afrizal,
(2016: 190) dengan mengutip pandangan Spradley (1997: 117-125)
bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan mengacu pada
kesepuluh macam hubungan semantik yakni sebagai berikut:
1) Hubungan atribut; yakni makna suatu hubungan dengan
penanda atau ciri khas yang secara umum menunjukkan
identitas objeknya; misalnya Dokter dengan atribut pakaian
yang berwarna putih, atau seorang hakim dengan pakaian
toga warna hitam.
2) Hubungan keterkaitan, yakni makna suatu kata atau frasa
terkait atau dikaitkan dengan kata atau frasa yang
mendahuluinya. Misalnya, tanah ulayat adalah tanah milik
masyarakat hukum adat, yang artinya bahwa hanya
masyarakat hukum adat saja yang memiliki tanah ulayat itu;
3) Hubungan fungsi; yakni makna suatu hubungan semantik yang
dinyatakan dengan menyatakan manfaatnya atau dengan
menyatakan sesuatu sebagai alat fungsi. Misalnya, rumah
sakit adalah tempat pemeriksaan kesehatan dan pengobatan
bagi masyarakat, berarti tempat itu berfungsi untuk
memeriksa kesehatan dan mengobati masyarakat yang sakit;
4) Hubungan operasional; yakni makna semantik dari suatu hal
yang dihubungkan/dinyatakan dengan perbuatan orang
terhadapnya. Misalnya, suatu lokasi yang digunakan oleh
sesorang/masyarakat sebagai tempat berdoa, berarti itu
tempat keramat atau disucikan oleh seseorang atau
masyarakat;
5) Hubungan perbandingan; yakni makna hubungan semantik
dari hal yang dinyatakan dengan membandingkannya dengan
sesuatu yang lain; Hal ini juga adalah penyampaian makna
dengan cara analogi (simbolis). Misalnya, kelelawar binatang
seperti tikus, artinya bahwa binatang yang seperti tikus adalah
kelelawar.
6) Hubungan percontohan; adalah makna hubungan semantik
dari sesuatu/hal yang dinyatakan dengan mengutip suatu
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kejadian. Misalnya, kami seperti air dengan tebing, artinya
mereka saling menolong atau mereka memiliki solidaritas
yang tinggi.
7) Hubungan cakupan kelas; yakni makna hubungan semantik
dari sesuatu yang dinyatakan dengan keanggotaannya dalam
suatu kelompok. Misalnya, pohon beringin suatu pohon
keramat, artinya pohon beringin itu keramat. Mahasiswa
termasuk pula agen perubahan, artinya bahwa salah satu
anggota agen perubahan itu adalah mahasiswa.
8) Hubungan kesamaan; yakni makna semantik dari sesuatu/hal
yang dinyatakan dengan menyatakan kesamaannya dengan
yang lain. Misalnya, tanah adat masyarakat dayak, seperti juga
tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau; artinya tanah
adat adalah sama pengertiannya dengan tanah ulayat yang
ada Minangkabau.
9) Hubungan lawan (hubungan kontradiksi); adalah makna
hubungan semantik dari sesuatu/hal yang dinyatakan dengan
kontras dengan sesuatu/hal yang lain. Contohnya, melakukan
kegiatan tanpa mengharapkan imbalan uang adalah pekerjaan
sukarelawan, melakukan pekerjaan yang ada honornya bukan
pekerjaan kerelawanan; Artinya bahwa suatu pekerjaan
kerelewanan adalah suatu pekerjaan tanpa upah.
10) Hubungan sumber; adalah makna semantik dari sesuatu
yang dinyatakan dengan menyebutkan asal sesuatu itu.
Misalnya kata Spradley, susu dari sapi, artinya susu adalah
sesuatu hal yang berasal dari binatang sapi.
Beberapa literatur (Faisal, 2011: 91-92; Usman & Purnomo,
2017: 143; Bungin, 2015: 191; Afifuddin dan Saebani, 2012: 160;
Sugiyono, 2017: 350; dan juga Emzir, 2016: 223) memaparkan
uraian senada bahwa untuk menemukan domain dari konteks
sosial atau objek yang diteliti dengan melakukan analisis domain,
dapat dilakukan melalui analisis hubungan semantik antar
kategori, yang meliputi sembilan tipe hubungan. Kesembilan tipe
hubungan semantik yang dimaksud itu, yakni: (1) strict inclusion
(jenis); (2) Spatial (ruang); (3) causa effect (sebab-akibat); (4)
rationale (rasional); (5) function (fungsi); (6) location for action
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(lokasi untuk melakukan sesuatu); (7) means-end (cara mencapai
tujuan); (8) sequence (urutan); & (9) attribution/atribut. Contoh
penerapan kesembilan tipe semantik itu dapat diilustrasikan
seperti pada matriks berikut ini:
Matriks: Contoh Lembaran Kerja Analisis Domain
Hubungan
Bentuk
Contoh
Universitas adalah jenis
X
adalah
Jenis
lembaga
pendidikan
jenis dari Y
perguruan tinggi
Laboratorium IPA salah
X
adalah
satu ruangan di perguruan
Ruang
tempat Y
tinggi
Begadang hingga pagi
SebabX
adalah
membuat mengantuk saat
Akibat
akibat dari Y
mengikuti kuliah
X
adalah Tidak mengikuti kuliah
Alasan
alasan
karena mengalami sakit
Rasional
melakukan Y demam
Laboratorium IPA adalah
X
adalah
Lokasi untuk
tempat
melakukan
tempat
Melakukan
praktikum bagi Mahasiswa
melakukan Y
jurusan eksakta
X
adalah Mengikuti
prosedur
Cara
cara
penelitian dengan benar
Mencapai
mencapai
agar memperolah hasil
Tujuan
tujuan Y
penelitian yang kredibel
LCD digunakan dosen
X
adalah
menyampaikan
materi
Fungsi
digunakan
kuliah
dalam
proses
untuk Y
perkuliahan
X
adalah Melakukan pengumpulan
merupakan data terlebih dahulu
Urutan
tahap
sebelum
menganalisis
setelah Y
data
Atribut atau X
adalah Master pendidikan adalah
Karakteristik merupakan atribut kesarjanaan yang
224 | Analisis Data Penelitian Kualitatif

karakteristik
Y

diberikan bagi Mahasiswa
yg lulus program S2

Contoh matriks lembaran kerja analisis domain seperti yang
ditampilkan sebelumnya, dimaksudkan untuk memudahkan
peneliti dalam melakukan analisis domain melalui analisis
semantik terhadap data yang terkumpul melalui observasi
partisipan, wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi.
Lebih lanjut Emzir, (2016: 223-229) menguraikan langkahlangkah kerja dalam proses analisis domain yang telah disebutkan
secara umum pada halaman sebelumnya. Uraian langkah-langkah
tersebut yakni:
a) Memilih sebuah hubungan semantik tunggal; Pada langkah
ini, peneliti membuat hubungan-hubungan semantik tunggal
berdasar atas catatan data yang telah terkumpulkan.
Spradley menyarankan untuk memulai membuat hubunganhubungan semantik tunggal itu berdasarkan domain
kata/frasa inklusi terbatas (X adalah satu jenis dari Y) dan
domain kata/frasa cara-tujuan (X adalah suatu cara untuk
melakukan Y), karena kedua domain ini biasanya jelas
adanya untuk dipahami peneliti. Hubungan pembentuk
semantik tersebut membuat peneliti hendaknya memfokuskan perhatian pada nomina berikut pada verbanya; Langkah
pertama ini, akan membuat peneliti untuk berulang-ulang
membaca deskripsi catatan data lapangannya, menandainya
(coding) dan mengidentifikasi cover dan include. Biasanya
para etnografer atau peneliti etnografi menggaris bawahi
istilah-istilah (frasa/kata) cover include dan hubungan
semantik secara langsung dalam catatan lapangan mereka
atau menuliskan pada margin lembaran catatan lapangan
untuk mengindentifikasi domain-domain yang ada.
b) Peneliti penting mempersiapkan sebuah lembaran kerja
analitis perdomain hubungan semantik. Pada tahap ini
peneliti membuat lembaran kerja analitis secara terpisah
berdasarkan tipe-tipe hubungan semantik. Lalu itu, peneliti
kembali memperhatikan catatan-catatan lapangannya, dan
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memindahkan frasa/kata cover dan include term serta
hubungan semantik yang telah teridentifikasi di langkah
awal.
Memindahkan hasil amatan data pada lembaran kerja analitis
tahap kedua ini, maksudnya agar peneliti dapat menjaga catatancatatan lapangan dari menjadi berantakan dengan interpretasi
lain, serta membantu peneliti dalam memvisualisasikan struktur
dari setiap domain; frasa/kata cover dan include term serta
hubungan semantik.
Setiap lembar kerja analitis domain memerlukan informasi
tertentu yang peneliti masukkan sebelum memulai pencarian
berikutnya. Informasi tersebut mencakup: (a) hubungan semantik
tunggal yang terpilih; (b) suatu pernyataan tentang bentuk pengungkapannya; dan (3) sebuah contoh frasa/kata dari objek data
(domain objek) dari dalam sebuah kalimat yang memiliki sebuah
istilah cover, sebuah istilah tercakup (include), hubungan
semantiknya, lalu dimasukkan dalam lembar analitis: contohnya:
Lembar analitis Hubungan Semantik Inklusi
Terbatas:
X ……….. ….adalah jenis dari Y………..……. (sebutkan
frasa/kata)
Contoh:Mawar,….., Palem adalah jenis dari
pohon….(bunga)
Istilah
Hubungan
Kategori Istilah
tercakup
semantik
Cover
…….……….
adalah
jenis
……………………….
……………..
dari
………… dst..
Pertanyaan Terstruktur………………………………………….
Lembar kerja tersebut, dibagi secara terpisah ke dalam
beberapa domain-domain dengan ruang kosong (pertipe domain
hubungan semantik) untuk memasukkan hubungan semantik yang
peneliti pilih dari domain-domain frasa yang teridentifikasi.
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Kemudian mencari lagi istilah cover dan tercakupi lainnya
pada catatan data lapangan yang peneliti telah identifikasi, dan
memasukkannya pada lebar kerja tersebut. Penggunaan pertanyaan terstruktur akan membantu mengungkapkan frasa domaindomaian yang belum jelas yang tersimpan dalam paragraf kalimat
yang telah ditulis sebelumnya dari catatan data lapangan, dimana
frasa/kata domain-domain yang belum jelas itu dituliskan pada
kolom kosong pertanyaan terstruktur tersebut.
c) Memilih sebuah sampel frasa/kata data dari entri catatan
lepangan. Pada tahap ini, peneliti memulai lagi mencari
domain frasa/kata dengan memilih pada beberapa paragraf
dari catatan lapangannya. Bahkan sampel-sampel yang
pendek pun baiknya untuk cukup dicermati pula.
d) Mencari kembali istilah atau frasa/kata cover dan tercakup
(include term) lainnya yang mungkin masih dapat
melengkapi hubungan semantik yang telah diidentifikasi.
Pada tahap ini, peneliti perlu melakukan pencarian secara
seksama lagi dengan melibatkan kegiatan membaca makna
kalimat dan memfokuskan perhatian pada isi paragraf dari
catatan lapangan yang telah ditulis, seraya terus bertanya
pada diri sendiri bahwa: “Apakah kata atau frasa istilah ini
dapat menjadi sebuah jenis dari sesuatu?” atau “Dapatkah
jenis ini dijadikan bagian dari jenis yang ini?” (pertanyaan
untuk tipe semantik X merupakan jenis dari Y)”. Pertanyaanpertanyaan seperti ini, terus dilakukan, dan hal ini dilakukan
pula pada semua tipe jenis hubungan semantik lainnya.
e) Mengulangi kembali pencarian frasa/kata domain-domain
menggunakan sebuah hubungan semantik yang berbeda.
Pada tahap ini, peneliti melakukan kerja analisis dengan
mengulangi tahap pertama hingga langkah keempat dalam
rangka pencarian domain-domain yang lain terkait dengan
jenis tipe hubungan semantik yang lainnya.
f) Membuat sebuah daftar/matriks untuk keseluruhan domain
bersama dengan hubungan semantiknya yang sudah
teridentifikasi. Pada tahap ini, peneliti membuat suatu daftar
hasil analisis domain secara keseluruhan yang lengkap
dengan hasil hubungan semantiknya. (Seperti contoh
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matriks Lembaran Kerja Analisis Domain, yang telah
tampilkan pada halaman sebelumnya).
Analisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian
kualitatif (jenis kualitatif etnografi), sebagaimana yang
dikemukakan Spradley (1980; yang dikutip Sugiyono 2017: 349)
bahwa: “domain analysis is the first type of ethnographic analysis.
In later steps we will consider taxonomic analysis, which involves a
search for the way cultural domain are organize, the componential
analysis, which involves a search for the attributes of terms in each
domain. Finally, we will consider theme analysis, which involves a
search for the relationship among domain and for how they are
linked to the cultural scene as a whole”. Yang dapat dimaknai
bahwa analisis domain adalah tipe pertama dalam analisis riset
kualitatif etnografi. dan selanjutnya adalah analisis taksonomi,
yang aktivitas analisisnya adalah mencari atau menemukan
bagaimana domain-domain yang terpilih hasil analisis domain
dijabarkan menjadi lebih rinci. Bila analisis dilanjutkan lagi, maka
analisis yang dilakukan adalah analisis komponensial yang aktivitas
analisisnya adalah untuk mencari atau menemukan perbedaan
yang spesifik setiap rincian yang dihasilkan dari analisis taksonomi.
Selanjutnya jika peneliti ingin mengembangkan analisis
penelitian kualitatif etnografi hingga pada level menemukan tematema budaya/kultural, maka kerja analisis selanjutnya yang perlu
dilakukan peneliti adalah menelaah berbagai tema melalui analisis
tema kultural (akan diuraikan pada halaman berikutnya) yang
aktivitas analisisnya adalah mencari hubungan di antara domain
budaya, dan bagaimana hubungannya dengan keseluruhan
domain budaya itu, selanjutnya dirumuskan dalam suatu tema
atau judul penelitian. Terkait dengan hal tema, Spradley menyatakan bahwa “Theme as: a postulate or position, declare or implied,
and usually controlling behavior or stimulating activity, which
tacitly approved or openly promoted in society”. (Dalam Sugiyono,
2017: 349). Spradley mengatakan pula (dikutip Emzir, 2016: 229)
bahwa tujuan analisis domain adalah mencoba mengidentifikasi
kategori-kategori domain untuk mencoba memperoleh suatu
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tinjauan umum tentang situasi budaya dalam konteks sosial (objek
yang diteliti). Analisis domain bukanlah sebuah prosedur analisis
untuk semua hasil etnografi, analisis ini digunakan untuk
menemukan domain baru, selanjutnya memilih domain lalu
melakukan taksonomi.
b. Analisis Taksonomi (Taxonomy Analysis)
Taksonomi adalah himpunan kategori-katagori yang di
organisasikan berdasarkan suatu semantic relationship.
Taksonomi merupakan pula rincian dari domain tunggal. Dalam
tahapan analisis taksonomi, peneliti berupaya memahami
domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran
penelitian. Masing-masing domain mulai dipahami secara
mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain, dan dari
sub-domain itu dirinci lagi menjadi beberapa bagian yang lebih
khusus lagi hingga tidak ada lagi yang tersisa, atau habis
(exhausted) (Noor, 2015: 110).
Pada tahap analisis taksonomi, dapat didalami domain dan subdomain yang penting lewat konsultasi dengan catatan lapangan, literatur atau pustaka untuk memperoleh pemaham-an
lebih dalam. Langkah dalam analisis taksonomi, menurut Emzir
(2016: 237), yaitu:
1) Memilih salah satu domain untuk dianalisis;
2) Mencari kesamaan domain atas dasar hubungan semantik
yang sama pula yang digunakan untuk domain itu;
3) Mencari tambahan istilah pada unit bagian data;
4) Mencari domain yang lebih besar dan lebih inklusif yang
dapat dimasukkan sebagai sub bagian dari domain yang
sedang dianalisis;
5) Membentuk taksonomi sementara;
6) Mengadakan wawancara terfokus untuk mencek analisis
yang telah dilakukan;
7) Membangun taksonomi secara lengkap.
Penjelasan di atas, ditambahkan lagi oleh Afrizal dengan
mengutip pandangan Spradley bahwa sebuah domain adalah
sebuah kategori, tetapi merupakan sebuah kategori umum yang
229 | Teknik Analisis Data...

mencakup berbagai hal yang terperinci. Seperti, keluarga, rumah
tangga, dan rumah adalah contoh-contoh domain. Keluarga terdiri
dari beberapa hal, yaitu keluarga kecil, keluarga luas, dan lain-lain.
Rumah tangga, misalnya; rumah tangga kecil, rumah tangga luas,
rumah tangga orang tua, dan lain sebagainya rumah tangga.
Rumah terdiri dari, rumah permanan, rumah semi permanen,
rumah non-permanen, dan lain sebagainya. Dengan demikian,
maka yang dikatakan domain itu adalah klasifikasi-klasifikasi besar
tentang hal-hal dan hal-hal itu adalah yang tercakupi dalam sebuah
domain. Artinya hal-hal yang terlingkup pada sebuah domain
haruslah yang mempunyai karakteristik yang sama atau hal-hal
yang benar-benar unsur dari domain itu (Afrizal, 2016: 181).
Dalam analisis Spradley ini, peneliti menemukan domaindomain dari data yang terkumpul, baik dari wawancara mendalam,
maupun dari observasi terlibat atau dari dokumen-dokumen yang
dapat dianalisis. Misalnya, dalam penelitian kualitatif tentang
kehidupan di penjara, maka penelitinya tentu akan menemukan
domain-domain seperti, kamar tahanan, tukang cuci, pasukan
keamanan, penjaga kebersihan, dan lainnya.
Setelah melakukan analisis domain, selanjutnya dilakukan
tahapan analisis taksonomi. Spradley (yang dikutip Afrizal, 2016:
182), mengatakan bahwa analisis taksonomi merupakan lanjutan
dari analisis domain yang bermaksud untuk mencari lagi atau
merumuskan rincian-rincian dari domain-domain yang telah
didapat dalam sesi analisis domain. Ketika melakukan analisis
taksonomi ini, peneliti dapat melakukan pengumpulan
(pembangkitan/penggalian) data berikutnya dan dapat pula
menggunakan data yang telah terkumpulkannya. Umpamanya,
dalam suatu penjara ditemukan domain pemangkas rambut, yang
awalnya tidak ada (atau terdiri dari dua domain). Kemudian
dilakukan kembali pencarian melalui analisis taksonomi, atau
mencoba menemukan rincian dari pemangkas rambut dengan
melakukan pengumpulan data selanjutnya, atau masih berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang masih tersimpan dalam
catatan lapangan atau dokumen dari penjara itu. Rincian seperti
itu, kata Spradley, dapat berupa: (a) pemangkas rambut polisi; (b)
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pemangkas rambut penguhuni penjara; dan (3) pemangkas rambut
pegawai penjara.
Selanjutnya Afrizal, (2016: 182) menambahkan bahwa
menurut Spradley, peneliti mesti menganalisis setiap data yang
telah dikumpulkan seperti setiap hasil dari wawancara mendalam,
atau setiap hasil observasi terlibat, ataupun dari dokumendokumen yang relevan. Domain dan taksonomi yang telah dibahas,
tentunya mungkin ditemukan lagi pada setiap data yang telah
dikumpulkan dan pada semua hasil analisis dari setiap data.
Artinya, bahwa dari satu hasil penelitian, peneliti mungkin
menemukan domain dan taksonomi lagi, lalu kemudian domain
dan taksonomi terus ditemukan atau diverikasi dengan hasil
analisis data berikutnya. Dalam proses itu, peneliti mungkin
membangun hipotesis dan kemudian menguji kekuatan hipotesis
tersebut dengan pengumpulan data dan analisis data berikutnya.
Menyambung penjelasan sebelumnya, menurut Emzir, (2016:
237) bahwa biasanya dalam penelitian kualitatif etnografi, para
peneliti atau para etnografer yang berpengalaman sering
menggabungkan analisis domain dan analisis taksonomi ke dalam
suatu proses tunggal, atau dalam pelaksanaan sebuah penelitian
kualitatif etnografi, karena yang belakangan disebut itu yakni
analisis taksonomi merupakan perluasan dari analisis domain.
Tetapi, untuk melakukannya, peneliti atau para etnografer lebih
memperlakukannya secara terpisah, yakni memulai kerja analisis
domain terlebih dahulu lalu melakukan kerja analisis taksonomi.
Hal ini diungkapkan pula Martha & Kresno (2016: 168) bahwa
Analisis taksonomi adalah analisis lebih lanjut yang lebih rinci dan
mendalam dari analisis domain. Pada analisis taksonomi ini, fokus
penelitian ditetapkan pada hal tertentu atau terbatas pada domain
tertentu yang sangat berguna untuk dianalisis lebih lanjut, terinci
dan mendalam dalam rangka upaya mendeskripsikan atau
menjelaskan fenomena atau objek fokus yang menjadi sasaran
semula penelitian.
Sebagaimana uraian penjelasan di atas, Sugiyono (2017: 356)
mengemukakan bahwa setelah peneliti kualitatif (etnografi)
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melakukan analisis domain sehingga ditemukan domain-domain
atau kategori dari situasi sosial/objek tertentu. Selanjutnya dipilih
domain utama untuk diteliti lebih lanjut (dari domain-domain yang
telah terpilih, selanjutnya ditetapkan satu domain utama sebagai
fokus penelitian). Domain yang menjadi fokus penelitian itu,
kemudian diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan,
yang dilakukan secara intensif melalui observasi, wawancara
mendalam, dan dokumentasi, sehingga data-data yang terkumpulkan menjadi lebih banyak dan bervariasi. Oleh karena itu, pada
tahap ini diperlukan proses analisis lanjutan yang disebut dengan
analisis taksonomi. Seperti juga halnya yang dikatakan oleh
Afifuddin dan Saebani (2015: 161) bahwa suatu analisis taksonomi
didasarkan pada fokus terhadap salah satu domain (struktur
internal domain) dan pengumpulan data dengan elemen yang
sama. Analisis taksonomi kemudian dilakukan terhadap salah satu
domain (struktur internal domain) yang diperoleh dari hasil analisis
domainnya, yaitu melakukan analisis terhadap keseluruhan data
yang didasarkan pada hasil pengelompokkan tertentu sebagaimana kategorisasi yang sudah didomainkan.
Jadi, analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan
data yang terkumpul berdasarkan hasil analisis domain yang telah
ditetapkan menjadi cover term. Dalam hal ini, Bungin (2015: 193)
mengatakan bahwa dalam analisis taksonomi, domain-domain
yang terpilih dari hasil analisis domainnya, dilacak secara lebih rinci
dan mendalam struktur internalnya. Untuk itu pula, dilakukan
wawancara, pengamatan, dokumentasi yang secara lebih mendalam lagi. Peneliti tidak hanya berhenti untuk mengetahui sejumlah
kategori/simbol yang tercakup dalam domain fokus itu, tetapi
melacak lebih lanjut kemungkinan dari sub-sub set data yang
mungkin tercakup dan disajikan dalam bentuk diagram garis dan
simpul (lines & node diagram), diagram kotak (box diagram), atau
bentuk outline.
Sama halnya dengan sebuah domain, sebuah taksonomi
adalah serangkaian kategori yang tersusun pada baris sebuah
hubungan semantik tunggal. Perbedaan utama antara keduanya
adalah bahwa analisis domain hanya mengorganisasikan atau
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menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan pada satu
domain/objek (organizes similiarities among elements in domain),
sedangkan dalam analisis taksonomi akan memperlihatkan lebih
banyak lagi hal hubungan di antara sesuatu di dalam satu domain
budaya/objek yang diteliti, tetapi di dalam domain taksonomi
tersebut, akan menggambarkan sub kategori yang tersusun lebih
dalam dan lebih rinci lagi. Hal ini dapat diilustrasikan dengan
mengambil sebuah contoh “domain majalah” yang dalam analisis
domain, mungkin saja merupakan kategori jenis sebuah buku
bersama buku-buku lainnya akan tetapi tidak termasuk dalam
domain majalah. Contahnya seperti berikut ini:

Majalah
Militer
Domain Buku
KITAB SUCI

Majalah
Praktis
Majalah
Panduan TV

Domain Buku
MAJALAH

Domain Buku
PELAJARAN

Majalah
Komik

Majalah
Wanita

Majalah
Berita

Saturday
Reviev
Harpers
Populer
Mechanics
TV Guide
Cerita
Supermen
Cerita
Super Boy
Cosmopolitan
Better Homes
& Garden

Times
Newsweek
Tempo

Ilustrasi: Taksonomi Domain Majalah
(Diadaptasi dari Emzir, 2016: 233; dari Spradley, 1980: 113)
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3. Analisis Komponensial (Componential Analysis)
Analisis Komponensial (Componential Analysis), juga merupakan bagian kelanjutan dari analisis domain dan taksonomi,
sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Sadewo dan Bungin
(2015: 192) mengungkapkan bahwa ada tiga teknik analisis yang
biasanya digunakan dalam penelitian etnografi untuk menemukan
tema-tema budaya, yaitu teknik analisis: (1) Domain; (2)
Taksonomi; dan (3) komponensial. Dalam analisis domain, hasilnya
berupa pengetahuan atau pengertian umum/di tingkat “permukaan” tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual
(atau kategori-kategori simbolis yang mencakup atau mewadahi
sejumlah kategori atau simbol lain secara tertentu). Domain
(kategori) simbolis tersebut memiliki makna atau pengertian yang
lebih luas, sehingga hasil analisis domain ini jelas belum rinci dan
mendalam karena merupakan produk kegiatan penjelajahan awal.
Analisis lebih lanjut dari analisis domain itu adalah analisis
taksonomi.
Menurut Sadewo dan Bungin (2015: 192) bahwa meskipun
analisis komponensial merupakan rangkaian dari kedua analisis
etnografi yakni analisis domain dan taksonomi, namun fokus
analisis komponensial beda dari fokus kedua analisis itu. Analisis
komponensial tidak mengorganisasikan kesamaan dari elemen
dalam domain tersebut, melainkan kontras antar elemen dalam
domain yang diperoleh melalui kegiatan observasi dan atau
wawancara terseleksi. Masing-masing warga dari suatu domain,
menurut Faisal (2011: 103) sesungguhnya mempunyai atribut
/karakteristik tertentu yang diasosiasikan dengannya. Atribut
/karakteristik itulah yang membedakan satu hal dari hal yang
lainnya, dan inilah yang menjadi fokus perhatian analisis
komponensial. Sebagaimana yang dikemukakan Emzir (2016: 246)
bahwa analisis komponensial adalah pencarian secara sistimatis
atribut-atribut (komponen makna objek) yang diasosiasikan
dengan kategori-kategori domain/objek situasi/budaya dalam
suatu konteks sosial.
Ditambahkan lagi Sugiyono (2016: 356) bahwa dalam analisis
taksonomi, yang diurai adalah domain yang telah ditetapkan
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menjadi fokus. Melalui analisis taksonomi, setiap domain dicari
elemen yang serupa atau serumpun. Adapun, pada analisis
komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan/tata dalam
domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang
memiliki perbedaan atau yang kontras. Data untuk dianalisis
melalui analisis kompenensial ini, dicari, digali dan dibangkitkan
lalu dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan
dokumen yang terseleksi. Dengan menggunakan teknik
pengumpulan data yang bersifat triangulasi, sejumlah dimensi
/atribut yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen domain,
pada akhirnya akan dapat ditemukan pula.
Semakna dengan uraian penjelasan di atas, Emzir (2016: 246)
mengatakan pula bahwa Analisis komponensial adalah teknik
analisis pencarian secara tersistimatis berbagai atribut-atribut
bermakna yang dimiliki suatu komponen /elemen yang
diasosiasikan dengan kategori-kategori kultural. Kapan pun
seorang etnografer menemukan kontras di antara anggota atau
elemen dari sebuah domain, maka kontras-kontras ini merupakan
pikiran yang baik atau yang paling baik sebagai atribut atau
komponen makna. Sebuah komponen adalah istilah lain untuk
sebuah “unit”; dengan demikian analisis komponensial adalah
analisis mencari unit-unit makna yang telah diperuntukkan orang
kategori-kategori budaya mereka. Sebuah atribut adalah suatu
elemen informasi yang secara regular diasosiasikan dengan sebuah
kategori budaya. Atribut untuk semua kategori budaya dalam
sebuah domain dapat saja digambarkan dalam sebuah matriks
yang dikenal sebagai lembaran paradigma, yang merupakan
lembaran perangkat analitis dalam mempermudah kerjaan
analisis. Analisis komponensial mencakup keseluruhan proses
usaha pencarian untuk kontras, penyortirannya, pengelompokkan
sebagian dengan yang lain sebagai dimensi-dimensi kontras dan
memasukkan semua dari informasi yang kontras itu ke dalam
sebuah lembaran paradigma.
Pada tahap analisis komponensial ini, peneliti mencoba
mengkontraskan antar unsur dalam ranah yang diperoleh. Unsurunsur yang kontras tersebut dipilah-pilah, dan selanjutnya dibuat
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kategorisasinya yang relevan. Kedalaman pemahaman tercermin
dalam kemampuan untuk mengelompok-kan dan merinci anggota
suatu ranah atau konteks, juga memahami ciri/karakteristik
tertentu yang berasosiasi. Misalnya; dengan mengetahui warga
suatu ranah, maka dapat memahami pula kesamaan dan
hubungan internal, dan perbedaan antar warga dari suatu ranah,
dapat diperoleh pengertian menyeluruh dan mendalam serta rinci
mengenai pokok permasalahan warga di dalam konteks ranah
tersebut (Noor, 2015: 111).
Analisis komponensial menurut Usman dan Purnomo (2017:
144) adalah cara pencarian secara sistimatis terhadap atribut atau
pencarian unit-unit makna komponen yang bertautan dengan
kategori kultural (objek yang diselidiki). Pada umumnya, terdapat
delapan langkah sebagai tahapan kerja analisis komponensial.
Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:
a. memilih fokus domain yang akan dianalisis;
b. mengidentifikasi kemudian menyimpan seluruh kontras
yang telah ditemukan;
c. menyiapkan sebuah lembaran kerja paradigma;
d. mengidentifikasi dimensi kontras yang memiliki dua
unsur/nilai (ya/tidak);
e. menggabungkan hubungan dimensi kontras yang berkaitan
erat menjadi satu;
f. menyiapkan pertanyaan kontras untuk ciri yang tidak ada
atau informasi yang tertinggal;
g. mengadakan pengamatan kontras yang terpilih dan
melaksanakan
pengamatan
selektif
untuk
mencari/menemukan informasi yang tertinggal guna
melengkapi data;
h. menyiapkan paradigma secara lengkap.
4. Analisis isi (Content Analysis) Data Kualitatif
Proses kerja analisis dalam tahapan analisis isi (content
analysis) memiliki ketentuan kerja tersendiri dalam sebuah
penelitian bila dibandingkan dengan penelitian kualitatif lainnya.
Analisis isi menjadi satu ragam analisis data penelitian kualitatif
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yang sering digunakan peneliti beberapa dekade terakhir, seiring
dengan perkembangan pesat bidang ilmu komunikasi. Karena
analisis isi menempatkan diri secara husus dalam kajian makna
atau isi pesan dalam perakteknya komunikasi, baik tulisan maupun
maupun nontulisan (wawancara atau discourse). Analisis isi adalah
satu pendekatan dan metode analisis data dalam penelitian yang
menjadikan suatu teks (tulisan maupun wacana) sebagai objek
kajian atau satuan yang dianalisis (unit of analysis), dalam rangka
menemukan makna atau isi pesan yang disampaikan. Karena itu,
analisis isi ini menjadi satu pendekatan dan metode penelitian
yang paling banyak digunakan, terutama dalam disiplin studi
komunikasi (Ibrahim, 2016: 114).
Perkembangan ilmu studi komunikasi berjalan beriringan
dengan perkembangan model analisis isi dalam studi komunikasi.
Karena itu, analisis isi yang merupakan suatu pendekatan dan
metode pengkajian makna dan isi sebuah teks, juga mengalami
perkembangan dalam sejarahnya. Untuk mengkaji makna dan isi
dari pesan dalam suatu proses komunikasi (tertulis maupun
wacana), para peneliti kualitatif tidak hanya dapat melakukannya
dengan pendekatan kerja analisis isi secara murni sebagaimana
makna dasar dari analsis isi di atas. Ada beberapa pendekatan baru
yang dikembangkan dari analisis isi dalam mengkaji makna dan isi
pesan sebuah komunikasi, sesuai aspek penekanannya masingmasing.
Jika analisis isi menekankan pada aspek isi pesan atau makna
yang terkandung dalam sebuah teks tertulis, maka muncul
berikutnya analisis isi yang tidak hanya mengkaji teks tertulis
melainkan juga yang tak tertulis yang dikenal dengan analisis
wacana (discourse analysis). Ada juga pendekatan dan metode
penelitian yang mengkhususkan diri dalam mengkaji kata, simbol
dan lambang yang digunakan dalam suatu komunikasi yang dikenal
dengan analisis semiotika (semiotic analysis). Selain itu, peneliti
kualitatif juga akan mengenal pendekatan dan metode penelitian
isi pada sebuah komunikasi melalui analisis kemasan pesan dan
karakter pesan yang dikenal dengan analisis bingkai (framing
Analisis) (Ibrahim, 2016: 115).
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Beragamnya pendekatan dan metode analisis dalam studi
komunikasi memberikan kata banyak pilihan dalam melakukan
penelitian kualitatif, mulai dari analisis isi murni, analisis wacana,
analisis data semiotic, hingga tahap analisis pembingkaian
(Ibrahim, 2016: 116).
Sebagai bagian kecil dari perbincangan tentang ragam analisis
dalam penelitian kualitatif, maka pada kesempatan ini hanya akan
diuraikan dari beberapa karakter umum penelitian analisis isi itu
(baik analisis isi mumi, analisis wacana, analisis semiotika, maupun
analisis framing). Karakter analisis dimaksud itu, yakni:
1) Apapun bentuknya, analisis isi mensyaratkan adanya sebuah
teks yang hendak dianalisis (baik tertulis maupun non
tertulis). Artinya, teks apapun yang hendak dianalisis sudah
pasti ada dan bisa didapatkan oleh seorang peneliti.
2) Sebuah teks dapat dijadikan objek kajian analisis isi (apapun
bentuknya) mensyaratkan teks yang menarik, istimewa, luar
biasa, kontroversial dan berbagai ciri kekhususan dan
keunikan lainnya. Artinya teks yang bernilai ilmiah dan bukan
teks yang biasa-biasa saja.
3) Kategorisasi teks merupakan ciri yang paling fundamental
dalam memahami makna dan isi pesan sebuah komunikasi
dalam analisis isi. Dengan kata lain, tidak mungkin sebuah
analisis dapat dilakukan dengan baik tanpa didahului dengan
adanya perumusan kategorisasi teks.
4) Klasifikasi teks adalah kelanjutan dari proses kategorisasi,
yakni sebuah pekerjaan analisis isi yang dilakukan dengan
cara menempatkan dan menyusun suatu data teks sesuai
dengan kelas pengelompokan kategorinya. Proses
pengelompo-kan data ke dalam kategori inilah yang disebut
dengan proses klasifikasi teks dalam analisis isi, apapun itu
modelnya.
5) Setelah proses satu sampai empat dilakukan dengan baik,
barulah seseorang peneliti analisis isi dapat memaknai,
menafsirkan dan mengambil kesimpulan terhadap makna
dan isi dari pesan teks komunikasi tersebut (Ibrahim, 2016:
116).
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Jika digambarkan dalam sebuah alur metodologi kerja, maka
analisis isi dalam penelitian kualitatif dapat diilustrasikan seperti
dalam diagram berikut ini:
Identifikasi/
koleksi/
pembacaan teks

Menemukan
masalah/ focus
penelitian

Membuat/
menentukan
Kategorisasi teks

Interprestasi/
menafsirkan
teks

Proses klasifikasi
teks ke dalam
kategorisasi
Gambar Diagram Alur Kerja Analisis Isi (Ibrahim, 2016: 117)

Ada beberapa definisi mengenai analisis isi ini. Analisis isi
secara umum dapat diartikan sebagai suatu metode yang meliputi
semua analisis menganai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga
digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang
khusus. Menurut Holsti (1995), metode analisis isi adalah suatu
teknik yang diterapkan untuk mengambil kesimpulan dengan
mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara
objektif, sistematis dan generalis. Objektif berarti menurut aturan
atau prosedur yang apabila dilaksanakan oleh orang (peneliti) lain
dapat menghasilkan kesimpulan yang serupa. Sistematis artinya
penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang
diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan
pengkodingan data agar tidak bias. Generalis artinya temuan harus
memiliki referensi teoritis. Informasi yang didapat dari analisis isi
dapat dihubungkan dengan berbagai atribut yang lainnya dari
dokumen dan mempunyai relevansi teoritis yang tinggi. Definisi
lain dari analisis konten yang sering digunakan pula adalah:
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research technique for the objective, systematic and quantitative
description of the manifest content of communication (Fibrianto,
Kiki., 2015).
Analisis isi harus dibedakan dengan berbagai metode
penelitian lainnya di dalam penelitian tentang pesan, yang sifatnya
meneliti pesan teks yang latent (tersembunyi), kualitatif dan
prosedurnya berbeda. Denis McQuail membuat dikotomi dalam
riset analisis isi media yang terdiri dari dua tipe, yaitu: message
content analysis dan structural analysis of texts. Analisis isi yang
termasuk di dalam message content analysis memiliki karakter
sebagai berikut: quantitative, fragmentary, systematic,
generalizing, extensive, manifest meaning, dan objective.
Sementara itu, structural analysis of texts, dimana semiotika
termasuk di dalamnya, memiliki karakter sebagai berikut:
qualitative, holistic, selective, illustrative, specific, latent meaning,
dan relative to reader (Fibrianto Kiki, 2015)
Analisis konten merupakan sebuah teknik ilmiah untuk
memaknai teks atau konten. Krippendorff (2004) mendefinisikan
analisis konten sebagai sebuah teknik penelitian untuk
menyimpulkan makna teks ataupun melalui prosedur yang dapat
dipercayai (reliable), dapat direplikabel atau diaplikasikan dalam
konteks yang berbeda (replicable), serta sah. Krippendorff tidak
membatasi teks di dalam definisi tersebut sebatas produk tulisan,
tetapi juga “other meaningful matter” yaitu produk yang memiliki
makna lainnya seperti lukisan, gambar, peta, suara, ataupun
simbol.
Meskipun pendefinisian analisa konten beragam di kalangan
akademisi, akan tetapi setidaknya ada tiga pemaknaan sama dari
analisis konten itu berdasarkan sudut pandang konten dan teks itu
sendiri, yakni:
a. Definisi analisis konten yang memandang konten bagian dari
dalam teks (definitions that take content to be inherent in a
text)
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b. Definisi analisis konten yang memandang konten sebagai
sumber dari teks (definitions that take content to be a
property of the source of a text)
c. Definisi analisis konten yang memandang konten muncul
akibat proses seiring peneliti melakukan analisa terhadap teks
dalam konteks tertentu (definitions that take content to
merge in the process of a researcher analyzing a text relative
to a particular context) (Rumata, 2017)
Selanjutnya, Ibrahim, (2016: 117) menegaskan bahwa setiap
bentuk penelitian yang menggunakan analisis isi mensyaratkan
beberapa langkah-langkah analisis (seperti yang nampak pada
contoh gambar). Perbedaannya, yakni terletak pada skup analisis
(untuk analisis isi murni dengan analisis wacana), aspek kajian atau
unit analisis (pada analisis semiotika dan analisis framing). Karena
itu, analisis isi dapat pula menjadi salah satu pilihan menarik dalam
penelitian kualitatif, yang analisisnya merupakan kajian makna dari
isi pesan sebuah proses komunikasi.
Terkait dengan penjelasan yang disebutkan pada paragraf
terakhir di atas, Bungi (2015: 84) mengatakan bahwa pada
penelitian kualitatif, terutama dalam pola strategi verifikasi
kualitatif, teknik analisis konten/isi ini dipandang sebagai salah
satu teknik analisis data kualitatif yang sering digunakan. Namun
selain itu pula, teknik analisis konten/isi ini dipandang sebagai
teknik analisis data yang paling umum. Artinya bahwa teknik
analisis konten ini adalah yang paling abstrak untuk menganalisis
data-data kualitatif dan merupakan pula dasar analisis pada studistudi ilmu sosial umumnya.
Analisis isi, secara perspektif menurut Neong (2000: 68)
berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi
tentang proses dan isi pesan komunikasi adalah dasar dari studistudi ilmu sosial. Deskripsi yang diberikan para ahli sejak Janis
(1949), Barelson (1952), sampai Lindzay dan Aronson (1968)
tentang content analysis ini, selalu pula menampilkan tiga syarat
pokok dalam pendekatan analisisnya, yakni: (1) Objektivitas; (2)
Pendekatan sistimatis; dan (3) Generalisasi.
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Secara teknik, kata Bungin (2015: 84) bahwa analisis isi
mencakup upaya-upaya; klasifikasi lambang-lambang atau simbolsimbol yang digunakan dalam proses komunikasi; menggunakan
kriteria dalam klasifikasi; dan menggunakan teknik analisis
tertentu dalam membuat prediksi. Oleh karena itu, analisis isi
kerap kali digunakan dalam analisis-analisis yang bersifat verifikasi.
Cara kerjanya atau logika analisis data kualitatif dari model analisis
konten ini, sesungguhnya mirip dengan kebanyakan analisis data
kuantitatif.
Analisis konten, secara praktik, peneliti memulai analisisnya
dengan menggunakan lambang-lambang tertentu, mengklasifikasi
data tersebut dengan kriteria-kriteria umum atau khusus tertentu
serta melakukan prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula.
Kriteria-kriteria yang digunakan, adalah kriteria-kriteria yang akan
membantu peneliti memaknai lambang-lambang yang ada dan
memberikan penekanan pada penjelasan makna lambang yang
dapat dipahami dan mudah diinterpretasikan dan digeneralisasikan.
5. Analisis Data Model Studi Kasus Robert K. Yin
Analisis data model studi kasus ini, adalah model yang
disarankan Robert K. Yin (2011: 140-167) yang dikutip oleh Afrizal
(2016: 182-184). Robert K. Yin memberi saran agar peneliti
kualitatif studi kasus dapat menggunakan teknik analisis data
penjodohan pola, pembuatan penjelasan, dan deret waktu. Jadi,
dalam analisis data model studi kasus Robert K. Yin ini, terdapat
teknik analisis penjodohan pola, pembuatan penjelasan, dan deret
waktu, seperti diuraikan berikut:
a. Teknik Analisis Penjodohan Pola.
Kata Pola dalam analisis penjodohan pola itu, menurut Yin
adalah kata teknis atau kata yang berarti khusus. Pola yang
dimaksud adalah konsep atau gagasan/ide, ini adalah teori dan
konsep. Yin mengatakan bahwa gagasan/ide itu ada dua, yaitu;
(1) gagasan/ide yang dimiliki oleh peneliti berdasarkan literatur;
dan (2) gagasan/ ide gagasan yang ditemukan di lapangan yang
disebut ide empiris.
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Gagasan atau ide berdasarkan literatur menjadi proposisi, atau
asumsi peneliti, atau dapat juga disebut dengan variabel.
Penjodohan pola yang dimaksudkan Yin, adalah peneliti
mempertemukan atau mencocokkan atau membandingkan
gagasan/ide yang ditemukan dalam penelitian dengan ide atau
gagasan yang dimiliki oleh peneliti berdasarkan literatur. Atau
dengan kata lain yakni membandingkan proposisi peneliti
dengan gagasan/ide empiris lapangan.
Contoh, peneliti memiliki gagasan/ ide bahwa hal-hal
“tersentralisasi”, yaitu adalah hal-hal yang “dikendalikan dari
pusat” dan ini menyebabkan tekanan organisasi. Peneliti dalam
melakukan analisis data dengan cara ini, diai mencocokkan ide
atau gagasan yang dia miliki dengan yang terjadi atau data yang
dia telah kumpulkan (ini disebut sebagai cara variabel peubah
sebagai pola). Apabila keduanya tidak cocok, maka proposisi
atau asumsi ide/gagasan peneliti tidak kuat, dengan kata lain
bahwa data yang telah dikumpulkan itu belum menemukan
proposisi. Apabila hal yang terjadi adalah yang kedua, maka
peneliti menelaah kasus yang lain sebagai kasus tandingan,
yang kasus tandingan itu dapat pula dipelajari peneliti, hal ini
disebut pula sebagai eksplanasi tandingan sebagai pola.
b. Teknik Analisis Pembuatan Penjelasan.
Teknik analisis pembuatan penjelasan atau cara analisis
eksplanasi ini adalah suatu cara untuk menjelaskan fenomena,
yaitu mencari hubungan fenomena dengan fenomena yang
lainnya. Lalu Hubungan yang ada, kemudian diinterpretasikan
dengan gagasan/ide peneliti yang bersumber dari literatur.
Dengan demikian, metode analisis data pembuatan penjelasan,
juga pada dasarnya adalah penjodohan pola. Langkah-langkah
yang perlu dilakukan dalam tahap analisis pembuatan
penjelasan ini, yakni sebagai berikut :
1) Peneliti membuat proposisi awal dari data yang ditemukan;
2) Peneliti membandingkan temuan berikutnya dengan
proposisi awal tadi;
3) Peneliti memperbaiki proposisi dengan mengacu kepada
temuan lain;
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4) Peneliti memperbaiki lagi proposisi yang telah dirumuskan;
5) Peneliti membandingkan dengan proposisi dengan temuan
berikutnya;
c. Teknik Analisis Deret Waktu
Cara teknik analisis deret waktu ini, menurut Yin yang dikutip
Afrizal (2016: 184) adalah teknik analisis yang menemukan
penahapan proses kejadian fenomena. Asumsinya adalah halhal pasti akan terjadi dalam suatu urutan penahapan waktu;
tahap pra, tahap awal, tahap puncak. Itu adalah penahapan
waktu lengkap.
Selanjutnya Yin mengatakan bahwa salah satu dari teknik
analisis deret waktu adalah analisis kronologis, yaitu analisis
urutan kejadian. Prinsip dari kronologis adalah tidak ada suatu
peristiwa yang terjadi, sebelum peristiwa lainnya terjadi, dan
suatu peristiwa selalu diikuti oleh peristiwa yang lain. Analisis
deret waktu ini berguna untuk menyimpulkan adanya proses
dan arah kejadian-kejadian, situasi, atau juga perkembangan
suatu fenomena sosial. Teknik analisis seperti yang
dikemukakan Yin ini, sesuai untuk analisis dalam penelitian
kualitatif studi kasus.
Peneliti kualitatif, dapat menggunakan ketiga teknik analisis
data dari model analisis kasus dari Yin ini dalam suatu penelitian
kualitatif untuk riset tentang kasus-kasus dalam realita
kehidupan sosial. Untuk penggunaannya, maka: pertama;
peneliti melakukan analisis penjodohan pola dengan
membandingkan pola yang diprediksi (pola berdasarkan
literatur) dengan pola yang di-temukan di lapangan (pola
empiris) pada kasus-kasus. Kemudian itu, peneliti melakukan
analisis deret waktu untuk melihat penahapan kejadian kasuskasus, dan selanjutnya melakukan analisis penjelasan kasuskasus. Kesimpulan akhir dapat diambil berdasarkan hasil
analisis dari ketiga teknik analisis kasus tersebut. Peneliti dapat
pula melakukan setiap teknik analisis itu tanpa diikuti oleh
teknik analisis yang lain.
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6. Analisis Tema Kultural (Discovering Cultural Themes analysis)
Analisis tema kultural atau analisis tema budaya adalah suatu
analisis dengan memahami gejala-gejala yang khas dari analisis
tema sebelumnya. Analisis tema kultural ini bermaksud mencoba
mengumpulkan sekian banyak tema, fokus budaya, nilai, dan
simbol-simbol budaya yang ada dalam setiap domain kultural.
Sanapiah, (1990) mengatakan bahwa analisis tema kultural
/budaya merupakan upaya mencari “benang merah” yang
mengintegrasikan lintas domain yang ada dalam budaya. Dengan
ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi,
dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun
suatu “konstruksi bangunan” situasi sosial/obyek penelitian yang
sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah
dilakukan penelitian maka menjadi terang dan lebih jelas untuk
dipahami (Sugiyono, 2016: 357).
Teknik analisis tema kultural ini, memiliki bentuk yang hampir
sama dengan teknik analisis domain, akan tetapi muatan
analisisnya berbeda dengan yang tersirat dalam nama dari masingmasing teknik analisis tersebut. Menurut Faisal (2011: 70) bahwa
pekerjaan menganalisis data kualitatif melalui teknik analisis tema
kultural ini, akan menyerupai sarang laba-laba. Setiap domain atau
tema-tema yang dianalisis akan memiliki garis simpul satu sama
lainnya hingga pada akhirnya tampak menyerupai sarang laba-laba
yang terstruktur.
Selain hal itu, menurut Noor (2015: 112) bahwa analisis
kultural ini berusaha menemukan hubungan-hubungan yang
terdapat pada domain yang dianalisis, sebelumnya, sehingga akan
membentuk satu kesatuan yang holistik, yang akhirnya
menampakkan tema yang dominan dan mana yang kurang
dominan. Tahapan dalam analisis ini yang dilakukan oleh peneliti
adalah:
a. membaca secara cermat keseluruhan catatan penting terkait
tema kultural yang diteliti,
b. memberikan kode pada topik-topik penting,
c. menyusun tipologi tema kultural yang telah ada,
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d. membaca pustaka yang terkait dengan masalah dan konteks
penelitian.
Berdasarkan seluruh analisis, peneliti melakukan rekonstruksi
dalam bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi. Sekali lagi di sini
diperlukan kepekaan, kecerdasan, kejelian, dan kepakaran peneliti
untuk bisa menarik kesimpulan secara umum sesuai sasaran
penelitian. Tujuh cara untuk menemukan tema yaitu:
a. Melebur diri;
b. Melakukan analisis komponen terhadap istilah acuan;
c. Menemukan perspektif yang lebih luas melelui
d. pencarian domain dalam pemandangan budaya;
e. Menguji demensi kontras seluruh domain yang telah
dianalisis;
f. Mengidentifikasi domain terorganisir;
g. Membuat gambar skematis untuk memvisualisasi hubungan
antar domain;
h. Mencari tema universal; dapat dipilih satu dari enam topik ini:
konflik sosial, kontradiksi budaya, teknik kontrol sosial,
hubungan sosial pribadi, memperoleh dan menjaga status
sosial; dan pemecahan masalah sosial (sesuai dengan topik
penelitian maka yang dipilih sebaiknya adalah memecahkan
masalah sosial) (Noor, 2015: 112).
Domain yang dimaksud dalam teknik analisis ini, di sebut
dengan tema. Karena itu, teknik analisis tema kultural ini, menurut
Faisal (2011: 98) adalah mencoba untuk mengumpulkan sekian
banyak tema-tema dalam konteks berfokus budaya; etos budaya;
nilai budaya dan juga simbol-simbol budaya yang berkonsentrasi
pada domain-domain tertentu. Selain itu, analisis tema kultural
berusaha pula menganalisis data penelitian kualitatif yang
berusaha untuk menemukan hubungan-hubungan yang terdapat
pada domain-domain yang dianalisis sehingga akan membentuk
suatu kesatuan yang holistik, terpola dalam suatu complex pattern,
dan akhirnya akan menampakkan ke permukaan tentang tematema atau faktor-faktor yang paling mendominasi domain tersebut
dan mana yang kurang mendominasi.
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Dalam hal tersebut di atas, dapat diilustrasikan sebagaimana
yang dikatakan Faisal (2011: 98) bahwa setiap masyarakat pada
umumnya memiliki sejumlah tema yang menjadi orientasi
kognitifnya. Diantara dari tema-tema yang dimiliki masyarakat
tersebut ada yang amat melekat (dalam konteks Antropologi
dinamakan fokus budaya) sedemikian kuat dan luas sehingga
manifestasinya seakan hadir dalam setiap aktivitas dari masyarakat
tersebut. Sifat tema inilah yang dinamakan “major themes” atau
tema inti/fokus tema. Di samping itu pula, ada beberapa tema yang
keterkaitannya tidak terlalu kuat dalam kehidupan masyarakat
tertentu, oleh karenanya tema-tema seperti ini tidak selamanya
akan muncul pada setiap aktivitas masyarakat atau berada dalam
fungsi kognitif masyarakat tersebut. Sifat tema inilah yang biasa di
kenal dengan “minor themes” atau tema kecil/sub-tema.
Misalnya, seperti contoh yang diberikan oleh Faisal (2011: 98),
kalau peneliti menganalisis faktor-faktor penyebab keterbelakangan yang umumnya ada pada masyarakat desa. Tema yang nampak
mungkin bahwa masyarakat desa itu tidak maju, keterbelakang,
atau miskin, dan sebagainya. Namun, bila dianalisis, maka
sebenarnya keadaan ini berkaitan satu tema dengan tema lainnya
(dominan dan tidak dominan) dan saling membentuk struktur
masing-masing sehingga membentuk sifat seperti gunung es. Oleh
karena itu, logikanya permasalahan keterbelakang masyarakat
desa tersebut sesungguhnya layaknya seperti secuil bongkahan es
yang terlihat dipermukaan laut, tetapi sesungguhnya pula karena
adanya permasalahan lain yang saling berkaitan dengan domain
keterbelakangan tersebut yang amat sungguh banyak tersimpan
didasar keterbelakangan itu.
Dalam analisis tema kultural “major themes”, mungkin yang
akan muncul bahwa masyarakat desa memiliki kesulitan-kesulitan
yang intern terutama mengenai struktur budaya dari masyarakat
desa itu yang sulit diubah, karena pada umumnya masyarakat desa
lebih mempertahankan struktur-struktur budaya tradisional serta
nilai budaya masyarakat desa yang melihat kehidupannya lebih
banyak ditentukan oleh nasibnya dan bukan karena usahanya.
Sedangkan, analisis tema kultural “minor themes”nya yang
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mungkin muncul dari hasil analisis ini, adalah lebih banyak dan
berserakan, tetapi tidaklah selamanya akan mewarnai setiap tema
yang muncul tentang domain ini. Seperti tema rendahnya tingkat
ekonomi merupakan tema yang tidak mendominasi pada domain
(keterbelakang masyarakat desa) sehingga dikatakan “minor
themes”.
Selanjutnya dikatakan Faisal (2011: 99) bahwa gerak peneliti
di dalam menggunakan teknik analisis tema kultural ini, tidak
bedanya dengan menggunakan teknik-teknik analisis data
kualitatif lainnya. Dalam arti, bagaimana peneliti beradaptasi
dengan persoalan yang sedang ditelitinya, mencari dan membuka
akses peluang terhadap munculnya data-data baru ataupun
informan pemberi informasi baru, dan sebagainya. Ada beberapa
hal yang secara prinsip paling menonjol pada teknik analisis tema
kultural ini, yaitu dalam hal jika melakukan analisis tema, peneliti
harus melakukan kegiatan antara lain:
a. Peneliti harus mampu untuk melakukan “analisis
komponensial antar domain”.
b. Membuat skema sarang laba-laba untuk terbentuk tema
pada domain satu dengan lainnya.
c. Menarik makna dari hubungan-hubungan yang terbentuk
pada masing-masing domain;
d. Menarik kesimpulan secara universal dan holistik tentang
makna persoalan sesungguhnya yang sedang dianalisis.
e. Sebelum hasil analisis tema dibuat dalam bentuk sebuah
laporan hasil penelitian kualitatif, maka peneliti sekali lagi
harus melakukan komparasi hasil analisisnya dengan
berbagai macam literatur yang ada serta kelompok atau
masyarakat lain sehubungan dengan persoalan /permasalahan yang sedang ditelitinya. Hasilnya dapat saja sama atau
pun juga berbeda dengan yang diperoleh peneliti. Apabila
hal itu dilakukan, maka peneliti dapat lagi mencari faktorfaktor kesamaannya dan perbedaannya dari komparasi hasil
analisisnya itu.
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7. Analisis Data Kualitatif Model Keeves
Sesuai namanya teknik analisis data kualitatif model Keeves
ini, merupakan salah satu tenik analisis data dalam penelitian
kualitatif yang disarankan oleh Keeves dalam mengolah data
kualitatif. Sebagaimana dikatakan Usman & Purnomo (2017: 136137) bahwa Keeves mengajukan strategi analisis data kualitatif
yang meliputi empat tahapan utama. Keempat tahap yang
dimaksud Keeves itu, yakni sebagai berikut:
a. Tahap Design of Investigation.
b. Tahap Collection of Data
c. Tahap Analysis of Data
d. Tahap Summarizing and Integrating the Finding
(1) Design Investigation

(a) Reduksi Data

(3) Analisis Data

(c) Kesimpulan
dan
Verifikasi

(4) Ringkasan dan
keterpaduan
temuan

(b) Matriks
dan
Penyajian
Data

(2) Pengumpulan
Data

Gambar Alur Kerja Analisis Data Kualitatif Versi Keeves
Sumber: Usman dan Purnomo, 2017: 138)

Dalam setiap tahapan itu, Keeves memadukan atau
memodifikasi model interaktif yang diusulkan Miles & Huberman.
Untuk memperoleh makna dari data fakta atau bukti empiris,
Keeves menawarkan dua belas taktik yang dapat dipakai peneliti
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kualitatif dalam mengolah dan menganalisis data hasil
penelitiannya. Kedua belas taktik yang dimaksudkan itu, yakni:
1) Counting: memastikan apakah suatu pola yang ditemukan
benar ada atau sering terjadi
2) Nothing patterns and themes; menampilkan tekstual atau
sajian bentuk matriks pola-pola yang muncul dengan mudah
dapat dilihat;
3) Inputing plausibility; mempertimbangkan pola tandingan
untuk diperbandingkan dengan pola yang sudah ditemukan
sebelumnya;
4) Clustering; berarti membuat kategorisasi atau pengklasteran
atau pengklasifikasian mengenai orang atau peristiwa
berdasarkan karakteristik atau perilaku tertentu.
5) Using metaphor; mengetes ide/gagasan dan memperoleh
kritik dari kolega
6) Splitting
categories;
membuat
skema
klasifikasi
pengkodean.
7) Combining categories; mengkombinasikan kategorikategori, maksudnya bahwa apabila ada kategori terlalu kecil
dapat digabungkan ke dalam kategori yang lebih besar untuk
dapat mencakup hal yang lebih luas.
8) Composition; memerhatikan komposisi, yakni bukan
memperhatikan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit,
tetapi keseimbangan kategori.
9) Building a logical chain of evidence; membangun hubungan
jenis hubungan logis diantara bukti.
10) Finding mediating factors; mencari faktor yang mungkin
merupakan mata rantai yang meng-hubungankan dua gejala
dalam penelitian.
11) Constructing a causal chain; membangun suatu hubungan
kausal. Dalam membangun hubungan kausal ini, peneliti
harus mengacu pada urutan waktu (sekuensial) di antara
faktor yang merupakan mata rantai suatu kejadian.
Selanjutnya, Keeves mengatakan bahwa langkah tersebut
perlu dilakukan peneliti agar dalam penarikan kesimpulan, peneliti
dapat menghindarkan hasil nalisis data dari kekeliruan atau bias
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yang disebabkan oleh beberapa hal berikut: (a) Kesalahan
menyeluruh; yaitu peneliti mengabaikan hal-hal yang merupakan
outlier; (b) Bias elite, yaitu peneliti sering lebih mempercayai
informasi dari para pelaku elite; (c) going native yang terjadi
sebelumnya oleh partisipan/subjek yang diteliti tanpa kepakaran
dan pengalaman penelitian yang diperlukan dalam proses kegiatan
penelitian. Oleh sebab itu, untuk melakukan pengecekan informasi
terhadap temuan, maka disamping melakukan secara baik/tepat
kedua belas langkah analisis seperti yang telah disebutkan
sebelumnya, Keeves menyarankan pula agar melakukan cara-cara
yang juga diusulkan oleh Miles & Huberman (2004) dalam proses
analisis data. Cara-cara yang dimaksud, yakni sebagai berikut:
1) Memeriksa apakah key informant representatif dan
informan yang ditemui.
2) Memeriksa pengaruh peneliti, apakah kehadiran peneliti
memengaruhi situasi dan perilaku dari
masyarakat,
komunitas, orang/subjek yg diteliti.
3) Melakukan variasi triangulasi, yakni melakukan chek, rechek,
dan cross chek untuk melakukan verifikasi keabsahan atau
validasi data.
4) Memberi bobot pada bukti; bukti kuat, dan tidak kuat atau
kurang kuat yang akan digunakan sebagai dasar dalam
penarikan kesimpulan.
5) Membuat kontras dan komparasi
6) Mengakaji kasus-kasus outlier (kasus yang lain).
7) Menggunakan kasus pengecualian.
8) Mencari hubungan yang palsu.
9) Membuat replika temuan melalui penelitian lanjut secara
terpisah.
10) Memeriksa keterangan tanding.
11) Melihat bukti negatif.
12) Memperolah umpan balik dari partisipan/subjek
8. Analisis perbandingan
Analisis perbandingan (comparative analysis), sebagaimana
diungkapkan Ibrahim (2015: 114) dapat pula dilakukan dalam
penelitian kualitatif jika penelitian kualitatif itu dimaksudkan untuk
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membandingkan satu kasus dengan kasus lainnya. Meskipun
analisis studi perbandingan ini lebih umum digunakan dalam riset
kuantitatif, bukan berarti model analisis ini tidak dapat diterapkan
dalam penelitian kualitatif. Sebagai contoh, analisis dengan
pendekatan kualitatif, peneliti bisa saja membandingkan metode
dakwah masyarakat muslim perkotaan dengan metode dakwah
pada masyarakat muslim pedalaman dan berbagai aspek
kajiannya. Yang terpenting dalam studi perbandingan kualitatif
(sebagaimana juga kuantitatif) adalah kejelasan aspek (focus
variabel) yang diperbandingkan, termasuk level kesetaraan untuk
diperbandingkan.
Adapun langkah proses analisis perbandingan (comparative
analysis) ini dalam penelitian kualitatif, menurut Pawito
(2007:109), dapat dilakukan dengan tahapan cara sebagai berikut;
1. Mengidentifikasikan kecenderungan-kecenderungan yang ada
pada masing-masing persoalan (objek yang bandingkan) yang
hendak dilacak atau diteliti.
2. Kemudian membandingkan setiap kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada suatu kasus dengan
kasus yang lain.
3. Kecenderungan inilah yang pada akhirnya dapat ditampilkan,
ditafsirkan, dan dimaknai sebagai suatu bahan kesimpulan akhir
mengenai perbandingan dari kedua aspek (kasus) yang
dianalisis melalui analisis perbandingan dalam penelitian
kualitatif.
9. Model Analisis Wacana (Discourse Analysis)
Analisis wacana merupakan salah satu analisis data dalam
penelitian kualitatif yang berusaha untuk mempelajari makna
pesan sebagai alternatif lain akibat keterbatasan dari analisis isi.
Menurut Eriyanto (2000: 20-21); yang semakna pula dengan
tulisan Bungi, (2015: 163) bahwa analisis wacana dilakukan untuk
mengatasi keterbatasan dari analisis isi konvesional, karena
beberapa hal, yaitu:
Pertama; analisis isi pada umumnya hanya dapat digunakan
untuk menganalisis dan menelaah muatan teks komunikasi yang
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bersifat nyata (manifest), sedangkan analisis wacana justru
berpretensi memfokuskan kerja analisis pada pesan yang
tersembunyi di balik teks (latent). Dengan kata lain bahwa analisis
wacana lebih terfokus pada pesan (message) teks dan makna
dibalik message tersebut, sedangkan analisis isi lebih terfokus pada
teks semata. Pretensi dari analisis wacana adalah muatan, nuansa,
dan konstruksi makna laten (makna yang tersembunyi) dalam
suatu teks komunikasi.
Kedua; analisis isi dalam proses kerjanya hanya dapat
mempertimbangkan “apa” yang dikatakan seseorang (“what”)
tetapi kurang bahkan tidak dapat menganalisis untuk menyelidiki
“bagaimana seseorang mengatakannya (how)”. Analisis isi
memandang teks sebagai satu kesatuan isi. Dalam kenyataannya
yang penting bukan apa yang dikatakan oleh seseorang tapi
bagaimana dan dengan cara apa dikatakan. Dalam konteks seperti
ini, yang penting bukan hanya apa yang dikatakan/diucapkan atau
dianggap penting oleh komunikator mengungkapkannya.
Ketiga; seperti yang diungkapkan Berger (1999; yang dikutip
Bungi, 2015: 164) bahwa model analisis isi konvensional memiliki
sejumlah kelemahan dalam mengungkapkan “makna” yang
merupakan ciri khas penelitian kualitatif. Kelemahan yang dimiliki
dalam model analisis isi konvesional ini, yakni (1) sulit untuk
menentukan unit analisis (sampel yang diteliti) yang benar-benar
representatif; (2) kadangkala sulit untuk mendapatkan definisi
yang operasional dari topik yang diteliti; (3) tidak mudah
menemukan unit pemeriksaan data bagi semacam frame dalam
artikel surat kabar ataupun majalah; dan (4) seperti yang dikatakan
oleh Colin Summer bahwa teknik analisis isi terlalu memberi
banyak penekanan pada pengulangan (repeatablity) dari tanda
/simbol pada teks dan hanya sedikit memberi perhatian pada
signifikansi maknanya bagi audiens.
Terkait dengan uraian di atas, Bungi (2015: 163) mengatakan
bahwa dalam menafsirkan sebuah pesan (mesage) teks khususnya
pada studi kualitatif media massa, pada dasarnya mencakup
pencarian pesan dan pencarian makna-makna laten dalam
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materinya, karena sesungguhnya basis studi kualitatif komunikasi
adalah proses komunikasi yang intinya adalah ‘makna’. Karena itu,
dalam metode analisis penelitian kualitatif dalam komunikasi,
semestinya mampu mengungkap ‘makna’ yang terkandung dalam
materi message atau pesan komunikasi. Oleh sebab itulah, metode
analisis wacana merupakan salah satu metode analisis yang cocok
untuk menganalisa hal tersebut.
Analisis wacana merupakan proses kerja analisis yang lebih
menekankan pada pengungkapan makna yang tersembunyi (satu
ciri khas penelitian kualitatif). Secara metodologis, analisis wacana
ini menerapkan proses kerja analisis yang mirip dengan pendekatan analisis struktural, dekonstruksionis, interaksi simbolis, dan
analisis hermeneutik, yang kesemua pendekatan analisis ini
menekankan analisis pada pengungkapan makna tersembunyi
dibalik fakta/realita sosial. Analisis wacana berusaha menganalisis
untuk mengungkap makna sebuah simbol/teks yang tidak hanya
melihat dari yang ada nampak pada teks (analisis isi), tetapi
mengaitkannya pula dengan konteks yang melingkupi kehadiran
simbol/teks tersebut (Bungin, 2015: 165).
Salah satu cara kerja analisis wacana seperti yang diungkapkan
oleh Neong, Muhadjir, (2000: 73), yakni dapat dilakukan melalui
cara tahapan kerja analisis berikut: (1) Translation atau terjemah;
(2) mentafsir atau melakukan interpretasi; dan (3) ekstrapolasi;
dan (4) Meaning atau melakukan pemaknaan sebagai bahan
wacana kesimpulan akhir. Pemaknaan lebih menuntut kemampuan integratif dari manusia (indriawi, daya pikir, dan akal budinya).
Materi analisis yang disajikan (juga pada ekstrapolasi) dilihat tidak
lebih dari gejala tanda-tanda saja, tetapi indikator bagi sesuatu
diungkapkan yang lebih jauh lagi. Hanya saja jika pada tahap
ekstrapolasi terbatas dalam arti empirik logiknya di lapangan,
sedangkan pada tahap pemaknaan dapat menjangkau analisis yang
etik atau pun juga yang transendental (emik-perlu triangulasi).
Keempat dari langkah analisis wacana tersebut, menurut
Neong, (2000: 74) yakni, seperti berikut ini:
1. Translation atau terjemah; pada tahap ini peneliti berupaya
mengungkapkan materi atau substansi yang ditelitinya
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dengan materi atau substansi yang sama pada media yang
berbeda.
2. Mentafsir atau melakukan interpretasi; pada tahap analisis ini
peneliti melakukan upaya penafsiran dari hasil langkah di atas
yang tetap berpegang pada materi atau substansi yang
ditelitinya, dicari temukan latar belakangnya dan konteksnya
agar dapat dikemukakan konsep atau gagasan yang lebih jelas
dari materi yang ingin ditafsirkan.
3. Ekstrapolasi; pada tahap analisis ini peneliti sudah berupaya
menangkap hal makna di balik materi yang tersajikan dengan
lebih menekankan pada kemampuan daya pikir manusia
(penyaji pesan) secara empirik logik di lapangan.
4. Meaning atau melakukan pemaknaan; pada tahap analisis ini
peneliti melakukan pemberian makna terhadap materi yang
ditelitinya secara etik-emik.
Selain itu, terdapat cara lain dalam analisis wacana untuk
mengungkap suatu hubungan-hubungan makna simbol yang ada
dalam suatu wacana. Lebih kongkritnya lagi sebagaimana yang
diungkapkan Dan Nimmo, (1993: 79-80; dengan mengutip dari
Ogden & Richard, 1923) yang dikemukakan Bungin (2015: 174);
bahwa dalam kegiatan analisis wacana simbolik, orang (peneliti)
menginterpretasikan berbagai obyek dengan cara-cara yang
bermakna, dan dengan demikian akan membentuk citra mental
tentang obyek-obyek tersebut. Unsur tahapan primer dalam
pembicaraan analisisnya adalah; (1) analisis lambang; (2) analisis
tentang hal yang dilambangkan/rujukan; dan (3) interpretasi yang
menciptakan lambang yang bermakna itu. Hubungan antara ketiga
unsur tahapan tersebut, diilustrasikan dalam bentuk gambar
berikut ini:
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Interpretasi
Mengacu kepada
(Hubungan langsung yg lain

Melambangkan

Lambang

Rujukan

Mewakili
(Hubungan tak langsung
yang dipertalikan

Gambar Analisis Wacana: Hubungan Makna Simbolik
Sumber: Diadaptasi oleh Bungin (2015: 174; dari Dan Nimmo,
1993: 79-80; dikutip dari C.K. Ogden dan I.A. Richard 1923: 11)

Ilustrasi keterkaitan pada gambar tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut; kedua garis dalam segitiga itu menunjukkan
bahwa terdapat hubungan langsung diantara, pikiran atau
interpretasi dengan suatu rujukan dan di antara interpretasi dan
lambang. Akan tetapi, di antara lambang dan rujukan, hubungan
keterkaitan tersebut bersifat tidak langsung. Hal ini mengingatkan
bahwa lambang bukanlah representasi langsung dari obyek; tanpa
pikiran aktif manusia, lambang itu sama sekali tidaklah bermakna,
simbol/lambang itu memiliki makna karena manusia yang
memberikannya makna.
Karena itu, untuk dapat mengetahui makna yang tersembunyi
dibalik/dalam lambang-lambang itu, dapat digunakan metode
analisis wacana. Adapun salah satu teknik analisis wacana yang
dapat digunakan, seperti yang dikemukakan Eriyanto (2000: 54;
yang dikutip oleh Bungin, 2015: 174) adalah model analisis wacana
yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk. Melalui berbagai
karyanya Van Dijk melihat suatu wacana terdiri atas berbagai
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struktur/tingkatan, yang masing-masing bagian saling mendukung.
Karena itu, dapat dianalisis melalui tahapan yang terdiri atas:
1) Analisis struktur makro; yang merupakan tahap
menganalisis makna global/umum dari suatu teks wacana.
Dalam proses analisis tema wacana, tema wacana yang
dianalisis, bukan hanya dari segi isi saja, tetapi juga sisi
tertentu dari suatu peristiwa dalam tema itu.
2) Analisis superstruktur; adalah kerja menganalisis kerangka
dari suatu teks; bagaimana struktur dan elemen dari
wacana itu disusun dalam teks secara utuh; dan
3) Analisis struktur mikro; adalah analisis makna yang dapat
diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposition,
anak kalimat, paraphrase yang dipakai, dan sebagainya.
Struktur analisis wacana dari Van Dijk ini, dalam penelitian
kualitatif, dapat diilustrasikan seperti pada matriks tabel berikut
ini:
Struktur
wacana
Struktur Makro

Superstruktur

Struktur Mikro

Struktur Mikro

Struktur Mikro

Unit
analisis

Hal yang diteliti
TEMATIK
(apa yang dikatakan)
Elemen analisis: Topik/Tema
SKEMATIK
(bagaimana pendapat disusun
Dan dirangkai)
Elemen Analisis: Skema
SEMANTIK
(Apa arti pendapat yang ingin
disampaikan?)
Elemen: Latar, detail, ilustrasi, maksud,
pengandaian, penalaran
SINTAKSIS
(Bagaimana pendapat/argumen
disampaikan?)
Elemen Analisis: Koherensi,
nominalisasi, abstraksi, bentuk kalimat,
kata ganti
LEKSIKON
(Pilihan kata apa yg digunakan?)
Elemen: Kata kunci (key words),
Pemilihan kata

Teks

Teks

Paragraf

Kalimat
proposisi

Kata
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Struktur Mikro

RETORIS
(dengan cara apa pendapat
disampaikan?)
Elemen: Gaya, Interaksi, Ekspresi,
Metafora, Visual Image

Kalimat
proposisi

Sumber: Bungin, (2015: 175); dari Eriyanto, (2000: 7).
Analisis struktur wacana adalah teknik analisis yang efektif
dalam penelitian kualitatif, yang khususnya bertujuan untuk
mengungkap/melihat proses retorika dan persuasi yang dijalankan
seseorang saat ketika ia menyampaikan pesan. Analisis struktur
wacana juga berguna untuk mengetahui strategi komunikator
dalam mencapai tujuan politiknya. Makna dari wacana di sini,
dipahami sebagai politik berkomunikasi, sehingga kita perlu
menyelidiki makna-makna subjektif atau nilai-nilai yang mendasari
suatu pernyataan dari komunikator. Bahasa di sini, tidaklah lagi
hanya dilihat sebagai alat untuk memahami sesuatu realitas
objektif belaka dan yang terpisahkan dari seseorang subjek
komunikator sebagai penyampai pesan. Subjek komunikator justru
sangatlah sentral dalam suatu kegiatan wacana serta hubunganhubungan sosialnya. Dalam hal ini, seorang komunikator justru
memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksudmaksud tertentu dalam setiap wacana, termasuk maksud yang
tidak transparan dan memerlukan interpretasi. Karena itu, analisis
wacana bermaksud untuk mengungkap makna maksud yang tidak
transparan itu yang memerlukan interpretasi pula.
10. Analisis Data Kualitatif Model Bogdan & Biklen
Analisis data kualitatif model Bogdan & Biklen ini merupakan
analisis data yang terdiri dari dua tahapan utama. Sebagaimana
yang diungkapkan Usman dan Purnomo (2017: 139-142) bahwa
Bogdan dan Biklen membedakan model analisis data kualitatif ini
menjadi dua waktu tahapan analisis, yakni tahap menganalisis data
kualitatif sewaktu di lapangan dan tahapan waktu analisis data
sesudah selesai di lapangan.
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Sejalan pula seperti yang dikatakan Usman dan Purnomo
sebelumnya, Emzir (2016: 88) mengatakan bahwa Bogdan & Biklen
menganjurkan peneliti untuk menunda analisis penuh dan
berkelanjutan, karena beberapa analisis data kualitatif harus
dilakukan ketika berlangsung pengumpulan data di lapangan.
Bogdan & Biklen, (2007: 159-160) mengemukakan alasan bahwa
tanpa kegiatan analisis pendahuluan/awal itu, maka pengumpulan
data tidak akan bisa jadi terarah; dengan begitu data yang
dikumpulkan peneliti, dapat pula akan menjadi tidak cukup
substansial untuk dianalisis lebih lanjut. Meskipun peneliti dapat
saja mengumpulkan lebih banyak data dari yang peneliti perlukan
atau yang dapat peneliti pergunakan pada analisis selanjutnya,
namun suatu fokus awal akan memelihara tugas atau peneliti
dapat menangani tugas selanjutnya bilamana tugas analisis
dilakukan di lapangan terlebih dahulu. Untuk itu, setelah peneliti
menyelesaikan satu atau dua studi, peneliti dapat memulai
prosedur analisis lebih awal dan melaksanakannya saat berada di
lapangan.
Selanjutnya, dengan mengutip uraian penjelasan dari Bogdan
& Biklen, (2007: 168), Emzir (2016: 88) kemudian mengungkapkan
bahwa terdapat beberapa saran-saran yang dikemukakan Bogdan
& Biklen untuk membantu peneliti (khususnya bagi peneliti
pemula) melakukan tugas analisis data penelitian sebagai suatu
bagian proses analisis yang berkesinambungan.
Ini dimulai dari penggalian dan pengumpulan data yang
bermanfaat untuk kemudian melakukan analisis final (tahap
analisis di lapangan bertahap ke analisis final setelah selesai dari
lapangan). Pada proses analisis data di lapangan Bogdan & Biklen
menyarankan untuk: (1) Dorong diri Anda sebagai peneliti untuk
membuat keputusan yang mempersempit fokus studi; (2) Dorong
diri Anda (peneliti) untuk memutuskan jenis studi riset kualitatif
yang ingin Anda laksanakan; (3) Kembangkan pertanyaanpertanyaan analisis; (4) Rencanakan sesi pengumpulan data
(pembangkitan data) berdasarkan apa yang Anda temukan dalam
observasi pendahuluan (5) Tulislah sebanyak mungkin “komentar
pengamat” tentang ide-ide yang Anda hasilkan; (6) Tulislah memo
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atau catatan khusus untuk Anda sendiri tentang apa yang Anda
pelajari; (7) Uji cobakan ide-ide dan tema-tema pada informan; (8)
Mulai menjajagi kepustakaan (literatur relevan) sementara Anda
masih di lapangan; (9) Bermainlah dengan metafora, analogi, dan
konsep-konsep; dan (10) Gunakan pula perangkat visual.
Lebih lanjut, Emzir (2016: 112) mengungkapkan bahwa pada
proses analisis data setelah dari lapangan Bogdan & Biklen (2000:
171) menyarankan pula untuk melanjutkan kegiatan analisis data
dengan melakukan pengembangan kategori-kategori pengkodean.
Kategori kode itu yakni sebagai berikut: (1) Kode Latar/konteks; (2)
Kode-kode situasi; (3) Kode penanganan perspektif subjek; (4)
Kode cara-cara subjek berpikir mengenai orang dan obyek; (5)
Kode proses; (6) Kode aktivitas; (7) Kode peristiwa atau situasi; (8)
Kode hubungan dan struktur sosial; (9) Kode naratif pembicaraan;
(10) kode metode; dan (11) Melakukan interpretasi dan verifikasi.
Langkah-langkah kerja analisis yang dianjurkan Bogdan &
Biklen pada tahap analisis data di lapangan, menurut Usman dan
Purnomo (2017: 139-142), dapat diuraikan seperti berikut ini,
yaitu:
a. Peneliti haruslah memotivasi diri untuk terdorong
mengadakan penelitian kualitatif yang mendalam. Peneliti
harus memfokuskan masalah penelitian setelah mengkaji
secara keseluruhan dari semua hal data informasi yang
dikumpulkan di lapangan. Apa yang dapat dilakukan dan yang
menarik minat.
b. Peneliti hendaknya memotivasi diri agar terdorong untuk
membuat keputusan sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian
kualitatif yang ingin dicapainya. Dalam hal ini, peneliti sudah
membuat keputusan mengenai pilihan tipe kajian yang akan
dilakukan.
c. Peneliti hendaknya mengembangkan pertanyaan analisis.
Pertanyaan yang akan diajukan itu, harus secara erat terkait
dengan tipe penelitian kualitatif yang akan dilakukannya.
Pertanyaan yang telah dipersiapkan peneliti, sebelum tiba di
lapangan penelitian, harus dianalisis ketepatannya apakah
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mampu terjawab. Dalam hal ini, peneliti penting membuat
distingsi antara substansif yang berfokus pada setting tertentu
atau subjek tertentu. Untuk mengubah pertanyaan substansif
ke dalam bentuk pertanyaan formal, ubahlah kata atau
kalimatnya yang dapat mempermudah pemahaman peneliti
atas pertanyaan yang diajukan.
d. Rencanakan bentuk pengumpulan data yang akan
dibangkitkan dan ditemukan melalui pengamatan. Peneliti
menanyakan pada diri sendiri tentang apa yang belum
diketahui, dan cari jawabannya, serta merencanakan dimana
dan kepada siapa, kapan dilakukan, dan sebagainya.
e. Mencatat beberapa komentar pengamat tentang ide-ide
umum. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pencatatan
lapangan (field notes) untuk merekam semua informasi data
dan komentar-komentar.
f. Tulislah memo untuk mengingatkan diri sendiri sebagai
peneliti tentang apa yang sedang diteliti. Memo atau catatan
ini, akan membantu peneliti di dalam melakukan refleksi
terhadap isu-isu penting yang muncul saat di lapangan dan
bagaimana hal tersebut terkait dengan teori yang lebih besar,
metodologi, dan substansi dari isu-isu tersebut.
g. Uji coba tema terhadap subjek atau partisipan penelitian.
Dalam hal ini, peneliti mencobakan ide atau gagasan dan tema
kepada subjek sebagai key informant atau sebagai nara
sumber informasi data untuk membantu dalam kerja analisis
awal.
h. Mulai memunculkan literatur sementara sewaktu peneliti
masih di lapangan. Ini dimaksudkan untuk memperoleh
pemahaman yang lebih baik dalam melakukan analisis. Satu
hal yang harus dijaga peneliti adalah jangan sampai justru
mengambil alih konsep, ide, atau model dari literatur yang
dibaca tersebut dan mengaburkan bagaimana melihat atau
memahami data dari lapangan yang sesuai dengan yang
diteliti.
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i.

Bermainlah dengan metafora, analogi-analogi, dan konsepkonsep. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat berpikir lebih
dalam tentang beberapa aspek yang ada di lapangan dan
membandingkannya dengan yang ada di lapangan lain untuk
dapat mengembangkan ide menjadi suatu konsep.

j.

Gunakanlah perangkat visual; karena penggunaan perangkat
visual (diagram, tabel, grafik, matrik, dll) merupakan elemen
dari analisis data yang dapat menjadikan peneliti memperoleh
suatu perhatian dan pemahaman terhadap data dari
lapangan.

Analisis sesudah pengumpulan data, yakni tahap analisis yang
dilanjutkan setelah peneliti selesai dari lapangan. Dalam proses
analisis ini, dilakukan analisis mengembangkan kategori coding.
Menurut Usman dan Purnomo (2017: 139-142) bahwa peneliti
melakukan langkah membuat klasifikasi coding berdasarkan hal:
a. Pengaturan atau kode konteks tentang hal ihkwal konteks dan
setting penelitian yang dilakukan.
b. Definisi kode-kode situasi. Bagaimana partisipan memahami,
mendefinisikan, dan mempersepsi suatu topik atau setting.
c. Perspektif subjek. Bagaimana persepsi partisipan tentang apa
yang sedang diteliti.
d. Cara berpikir subjek tentang orang dan objek. Bagaimana cara
berpikir partisipan atau subjek penelitian terhadap orang,
peristiwa dan objek.
e. Proses; waktu dan urutan kejadian, kronologis kejadian,
perubahan status, dan lain-lain
f. Kegiatan-kegiatan; kegiatan yang dilakukan rutin, regular,
atau aksidental oleh subjek/partisipan
g. Strategi-strategi; yakni cara partisipan melakukan sesuatu
untuk mencari tujuan.
h. Hubungan-hubungan dan struktur sosial. yakni kode pola-pola
hubungan dan struktur sosial.
i. Metode-metode; Cara-cara yang akan dilakukan peneliti dan
partisipan dalam suatu kegiatan.
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j. Sistem pengkodean preassigned. Pada tahap ini, Peneliti
mencoba menerapkan sistem coding untuk mengevaluasi
apakah sistem coding yang sudah ada telah mencakupi semua.
Jika ternyata ada yang belum terwadahi, maka perlu dilakukan
perbaikan kembali dalam kategori atau klasifikasi sampai
semua data masuk dalam sistem coding.
11. Analisis Kualitatif Model Komparasi Konstan (Grounded
Theory Research Analysis)
Dalam pendekatan riset kualitatif teori grounded, dalam
proses kerja analisis datanya, peneliti biasanya mengkosentrasikan
diri pada deskripsi rinci tentang ciri atau sifat karakteristik dari data
yang dikumpulkannya, sebelum ia berusaha untuk menghasilkan
pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum. Di saat setelah
memadainya rekaman cadangan deskripsi yang akurat tentang
fenomena sosial yang relevan, barulah peneliti dapat mulai
menghipotesiskan jalinan hubungan di antara fenomenafenomena yang ada, dan kemudian mengujinya dengan
menggunakan porsi data lapangan real. Noor (2015: 116)
mengatakan tiga aspek kegiatan penting untuk dilakukan dalam
model analisis ini, yaitu:
a. Menulis catatan atau note writing.
b. Mengidentifikasi konsep-konsep atau discovery or
identification of concepts.
c. Mengembangkan batasan konsep dari teori atau
development of concept definition and the elaboration of
theory.
Analisis data dengan teori grounded (grounded theory
analysis) sangat diperlukan apabila penelitian kualitatif yang
dilakukan memang dimaksudkan untuk membuat teori dasar atau
lebih dari sekedar untuk memperoleh pemahaman atau gambaran
dari sebuah realitas atau gejala sosial dari yang diteliti. Karena itu,
prinsip pokok analisis teori grounded menurut Punch (1998)
adalah to find a core category, at a high level of abstraction but
rounded in the data, which accounts for what is central in the data
(menemukan kategori yang pokok, pada suatu tingkatan abstraksi
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tinggi, namun benar-benar berpijak pada data lapangan, yang
dapat dinilai bersifat utama dalam data) (Ibrahim, 2016: 113).
Malah hal tersebut dikembangkan berdasarkan perspektif “emik”
atau berdasarkan perspektif dari para pelaku/subjek yang diteliti,
bukan “etik” dari peneliti. Sebagaimana dikemukakan Giddens
yang dikutip oleh Faizal (1990; dalam Emzir, 2016: 124) bahwa
teori yang ditemukan harus bertitik tolak dari penafsiran tingkat
pertama (the first order understanding) atau berdasarkan
perspektif para pelaku yang menjadi subjek penelitian itu sendiri.
Berarti harus mendasarkan diri pada perspektif “emik” untuk
beranjak menuju penafsiran tingkat kedua (the second order
understanding). Dengan kata lain, bahwa suatu teori grounded
yang ditemukan tergolong dari penafsiran tingkat kedua
(peneliti/etik), harus memakai “bahan baku” perspektif tingkat
pertama (data subjek).
Glaser dan Strauss (dikutip Ibrahim, 2016: 113) menyatakan
bahwa analisis teori grounded sebagai the discovery of theory from
data systematically obtained from social research (upaya
menemukan teori atas dasar data lapangan yang diperoleh secara
sistematis dari penelitian sosial). Hal ini berarti bahwa Glaser dan
Strauss berupaya mengenalkan suatu corak analisis data penelitian
kualitatif untuk menemukan teori dasar berdasarkan data real dari
lapangan. Faisal (2011: 82) mengatakan bahwa proses analisis data
penelitian kualitatif yang diperkenalkan Glaser dan Strauss
tersebut, merupakan model analisis berpola logika induktif yang
bergerak dari level empirikal lapangan menuju ke level konseptualteoritikal. Itulah yang mereka sebut analisis kualitatif model
komparasi konstan untuk menemukan teori berdasarkan fakta
data real dari lapangan, untuk menggatikan pendekatan klasik
yang bergerak deduktif.
Prinsip pendekatan analisis Grounded theory , menurut
Bungin (2015: 121) yakni bahwa dengan analisis: data dari
lapanganlah suatu konsep dibangun; data dari lapanganlah suatu
hipotesis kerja dibangun, data dari lapanganlah suatu teori
dikonstruksi. Karena itu pula, menurut Pawito (2007: 107) bahwa
analisis data kualitatif dengan pendekatan Grounded theory
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hendaknya diterapkan dengan melibatkan tiga langkah utama
seperti berikut;
1) Pada tahap awal abstraksi, peneliti berusaha menemukan
dan atau menyusun kategori-kategori konseptual dengan
bertolak dari data yang ada.
2) Menemukan pola hubungan-hubungan diantara kategorikategori data yang ada.
3) Memberikan makna atau mengkonseptualisasikan pola
hubungan-hubungan yang terdapat di antara kategorikategori data yang telah dibuat.
Pawito (2007:107) menambahkan penjelasannya bahwa
dengan ketiga langkah tersebut peneliti terus mencoba
mengembangkan tema dan mengemukakan penjelasan-penjelasan mengenai hubungan di antara konsep yang dihadirkan tema
tersebut, mengembangkannya menjadi pemikiran-pemikiran yang
bersifat hipotetik-empirikal yang berupa proposisi-proposisi dasar
yang berisi keterkaitan konsep-konsep dengan gejala social yang
diteliti. Begitulah seterusnya, pengujian hipotesis dilakukan hingga
peneliti sampai pada tahap abstraksi yang paling tinggi yaitu
berupa proposisi final yang bernuansa teoritik mengenai
keterkaitan antar konsep yang disebut teori dari bawah (grounded
theory). Jadi, peneliti harus langsung ke lapangan tanpa membawa
rancangan konseptual, teori, dan hipotesis tertentu.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Strauss dan Corbin (2007:
62) bahwa dua prosedur analisis data kualitatif adalah merupakan
dasar dalam suatu proses pengkodean data menjadi beberapa
macam coding dalam penelitian kualitatif. Prosedur pertama yakni
mengenai proses pembuatan perbandingan; dan yang kedua
adalah prosedur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam
penelitian. Prinsip ini pulalah yang menjadi dasar dalam proses
analisis grounded theory yakni melakukan perbandinganperbandingan temuan berdasarkan data lapangan yang telah
dicoding untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Di
dalam kenyataan perkembangan selanjutnya, analisis teori dasar
(grounded theory) ini, sering dimasukkan dalam literatur seperti
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dengan nama “metode analisis model komparasi secara konstan”.
Kedua prosedur dalam analisis itulah yang banyak membantu
peneliti dalam memberikan konsep terutama di dalam ketetapan
mengenai teori (grounded theory) dan kekhususannya. Dua
prosedur tersebut dipergunakan untuk mencapai tujuan dari
konseptualisasi dan kategorisasi data melalui sistim codingnya
yang diawali dengan pengkodean terbuka (open coding).
Pengkodean secara terbuka (open coding), kata Strauss dan
Corbin (2007: 63) adalah merupakan bagian analisis data yang
secara khusus berkenaan dengan pemberian nama dan
kategorisasi pada suatu fenomena melalui pemeriksaan/pengujian
data. Tanpa adanya langkah-langkah dasar/awal yang pertama kali
dalam suatu tahapan analisis data, maka sandaran dalam langkah
analisis berikut susah untuk dapat diterima. Selama proses open
coding itu dipisah dalam kegiatan tersendiri di awal pencarian,
untuk melakukan pengujian secara seksama, digunakan dalam
proses membandingkan adanya persamaan dan perbedaan, serta
digunakan menemukan jawaban atas pertanyaan yang menanyakan tentang fakta fenomena sebagai cerminan data; maka melalui
proses coding data yang demikian, peneliti pun terbantu untuk
memiliki suatu asumsi dasar mengenai fenomena yang akan
diselidiki dan selanjutnya menuju kepada penemuan-penemuan
konsep yang baru untuk melengkapi hasil akhir.
Mencermati penjelasan sebelumnya, maka dapat dikatakan
bahwa penggunaan metode analisis model komparasi secara
konstan, banyak membantu peneliti kualitatif dalam memberikan
konsep terutama di dalam ketetapan mengenai teori dasar
(grounded theory). Strauss dan Corbin (2007: 62) mengatakan
bahwa konsep merupakan hal penting, karena ilmu pengetahuan
tidaklah mungkin ada tanpa adanya suatu konsep. Akan tetapi,
dalam melaksanakan penelitian kualitatif teori dasar ini seorang
peneliti harus langsung ke lapangan tanpa membawa rancangan
konseptual, teori, dan hipotesis tertentu, karena justru yang ingin
ditemukannya dalam penelitian grounded theory itu adalah konsep
untuk ketetapan teori dasar.
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Seorang peneliti kualitatif, dalam melaksanakan kerja analisis
saat di lapangan pada penelitian teori grounded, kata Bungin
(2015: 121) secara profokatif malah sering dikatakan peneliti harus
terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data
(pembangkitan dan penggalian data) dengan “kepala kosong”
tanpa membawa asumsi apapun yang sifatnya “a priori”, apakah
itu semacam konsep, teori, hipotesis. Sebab, dengan membawa
konsep, teori, hipotesis yang bersifat a priori, dikuatirkan akan
terjebak pada “penyakit” studi verifikatif kuantitatif yang
memaksakan level empirikal untuk menyesuaikan diri dengan “apa
yang dimaui” di level konseptual-teoritikal. Oleh karena itu dengan
“kepala kosong”, peneliti kualitatif sepenuhnya terpancang kepada
kenyataan berdasarkan data fakta lapangan itu sendiri, baik dalam
mendeskripsikan apa yang terjadi/berlangsung maupun dalam
menjelaskan kemengapaannya. Sehingga apa yang ditemukannya
itu (konsep teori) benar-benar berasal dari lapangan.
Dalam metode analisis model komparasi secara konstan,
banyak istilah yang mungkin membingungkan peneliti pemula,
oleh karena itu, melakukan coding dan pengkategorisasian
terhadap data temuan di lapangan adalah kerja yang urgen
terutama menginterpretasikan konsep dan dimensinya. Strauss &
Corbin (2007: 61), mengatakan bahwa dalam analisis komparasi
secara konstan, istilah konsep itu adalah pengertian mengenai
nama, tempat, kejadian, atau hal-hal lain yang memiliki ciri-ciri
khas tersendiri, atau dengan kata lain, konsep disebut pula dengan
“fenomena”. Sedangkan kategori adalah pengklasifikasian suatu
konsep atau fenomena, dimana klasifikasi ini dikemukakan jika
konsep tersebut dibandingkan antara konsep yang satu dengan
konsep lainnya, dan tampak adanya kesamaan (perbedaan)
dengan fenomena. Karena itulah, maka penting agar konsepkonsep itu, dikelompokkan secara keseluruhan berdasarkan aturan
yang ketat secara konstan atau tetap dalam proses kerja analisis
data. Dan konsep yang agak relatif abstrak disebut juga kategori.
Selanjutnya, kata Strauss & Corbin (2007: 61) bahwa istilah
coding adalah suatu bentuk hal dalam proses untuk menganalisis
data (contoh; code nota adalah hasil dari suatu coding, dan itu
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adalah code suatu bentuk nota). Open coding adalah proses
analisis mengenai latihan; perincian, perbandingan, konseptualisasi, dan kategori data (proposal adalah ciri-ciri atau sifat mengenai
kategori). Sedang dimensi adalah rangkaian kesatuan sifat sesuatu
aspek pada tempat/wilayah. Dan dimensionalisasi adalah proses
mengenai perincian, sifat, ciri, dan dimensi.
Awalnya dalam proses analisis model komparasi secara
konstan, peneliti sudah harus mulai melakukan proses pengcoding-an terhadap fenomena yang diteliti dan memberikannya
penamaan secara konstan hingga dapat diseleksi pada tahap code
selective. Sebab, kata Strauss & Corbin (2007: 62) bahwa mulai
penamaan fenomena (sejak awal meneliti sudah harus dilakukan
peneliti), maka peneliti sudah harus menaruh perhatian secara
terus menerus. Sekali peneliti menetapkannya, selanjutnya
mulailah peneliti bertanya, memeriksa dan menguji mengenai
fenomena (dewasa ini dikatakan konsep) tersebut. Pertanyaan
seperti itu, bukan hanya menggambarkan apa-apa yang telah di
peroleh atau diamati saja, tetapi juga sudah dalam bentuk
proposisi-proposisi (asumsi/hipotesis) yang menduga bagaimana
kemungkinannya dari fenomena tersebut berhubungan antara
yang satu dengan lainnya. Proposisi berkenaan dengan deduksi
yang banyak, yang mengarah kepada pengumpulan data dan
sekaligus berperan sebagai induksi, selanjutnya peneliti melakukan
pemeriksaan atau pengujian terhadap proposisi-proposisi
tersebut. Proses analisis seperti inilah yang salah satunya harus
ada atau merupakan isi dari kegiatan penting dalam proses analisis
model komparasi secara konstan pada penelitian kualitatif
grounded theory.
Proses tahapan analisis model komparasi secara konstan
dalam riset kualitatif grounded theory, seperti yang diungkapkan
Strauss & Corbin (2007: 62) yang juga dikutip oleh Martha dan
Kresno (2016: 167) dan Emzir (2016: 137), yakni terdiri atas tiga
tahapan utama, yaitu:
1. Tahapan open coding atau kode pembuka yaitu menganalisis
data lapangan dan membaginya menjadi unit-unit fenomena
kecil dan melakukan pemberian nama pada unit fenomena itu;
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Strauss & Corbin (2007: 63) mengatakan bahwa seorang
peneliti dapat saja menghitung data mentah yang diperolehnya,
tetapi tidak dapat dengan mudah Ia menghubungkan ataupun
berbicara mengenai data tersebut. Karena itulah,
konseptualisasi data atau pemberian kode pembukaan (open
coding) merupakan langkah awal dari proses analisis ini. Melalui
pemecahan data mentah ke dalam unit-unit kecil dengan
melakukan konseptualisasi, berarti peneliti harus ikut serta
dalam kegiatan observasi langsung untuk penetapan nama yang
dapat mewakili fenomena atau peristiwa tersebut secara
kongkrit (ide nama konsep seperti: sifat, status, emosi,
pekerjaan, benda, peralatan, dsb).
2. Tahapan axial coding; yakni mengelompokkan data yang sudah
terbagi dalam satuan unit kecil pada tahap pertama ke dalam
beberapa kategori. Strauss & Corbin (2007: 66) mengatakan
tahap ini sebagai tahapan kategori-kategori penemuan. pada
tahap ini juga, secara khusus menyamakan fenomena yang
telah ada dalam kesatuan unit- unit data dan memulai
mengelompokkan konsep-konsep yang berkaitan dengan
fenomena itu dalam rangka mengurangi jumlah kesatuan unitunit data yang harus diselesaikan. Proses dalam pengelompokkan unit data ke konsep-konsep itu disarankan yang tampaknya
memiliki kesamaan fenomena yang hal ini disebut “mengkategorikan fenomena sama”, atau dipertimbangkan secara
profesional. Fenomena itu diwakili oleh sebuah kategori yang
diberi nama konsep, tetapi nama ini tidak lebih abstrak dari
yang diberikan pada konsep-konsep yang dikelompokkan pada
tahap awal. Kategorisasi ini, mewakili kekuatan konsep, sebab
sebuah kategori mampu untuk memenuhi kelompok-kelompok
konsep yang ada atau sub-sub kategori, dan selanjutnya
pemberian nama pada kelompok kategori konsep itu (misalnya;
kategori pekerjaan, memonitoring, pengarahan, pengawasan,
adalah kategori tugas pimpinan).
Strauss & Corbin (2007: 68) mengatakan bahwa pilihan nama
itu, dapat saja peneliti sendiri yang memilihnya, namun biasanya
hanya satu yang tanpak paling logis, dan nama inilah yang dipilih.
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Namun, harus diusahakan untuk memilih nama yang berkaitan
dengan data yang mewakili dari hasil penelitian si peneliti itu
sendiri, atau nama yang melukiskan hasil konsep itu agar si peneliti
dapat mengingat berdasarkan keterangan yang dilukiskannya.
Dalam hal nama, peneliti jangan merasa terbebani dengan pilihan
nama yang benar pada awalnya, sebab pada tahap-tahapan
berikutnya hal itu akan dapat berubah pula, jika peneliti telah
menemukan nama yang lebih tepat. Sesuatu hal yang sangat
penting pada tahapan axial coding ini, adalah memberi nama pada
tiap kategori konsep yang mudah bagi peneliti untuk tetap
mengingatnya. Dengan begitu peneliti akan dapat mengingatnya,
memikirkannya, memahami terus pengertian nama yang peneliti
berikan saat tahap analisis awalnya, terutama pada awal mula data
itu berhasil dikumpulkan, dan dari tahap itu, untuk selanjutnya
dikembangkan analisisnya.
Tahap selective coding; yakni mengembangkan satu atau lebih
konsep yang menggambarkan ciri setiap kelompok fenomena atas
dasar sifat dan dimensinya kemudian mendefinisikannya. Strauss
& Corbin (2007: 68) mengatakan bahwa bilamana peneliti bersiap
memulai awal pekerjaan analisis mengembangkan suatu kategori
konsep, pertama kali yang penting peneliti ketahui adalah masalah
sifat-sifatnya, dan kemudian juga adalah masalah dapat diukur
luasnya, dan dimensi kongkritnya. Perlu juga diketahui peneliti di
dalam melakukan pendefinisian atau di dalam memberikan suatu
definisi yang merupakan bagian dari tahapan ini, bahwa istilah sifat
adalah karakteristik sifat suatu kategori yang disepakati, dan
dimensi biasanya menunjukkan tempat, wilayah atau lokasi suatu
sifat selama hal itu berada dalam suatu rangkaian kesatuan yang
terus menerus.
Proses coding (pengkodean) terbuka bermaksud memunculkan atau menimbulkan motivasi ide-ide untuk yang tidak hanya
penemuan kategori dan konsep, tapi juga penemuan sifat-sifat dan
ukuran luasnya dan atau tempat/dimensi, dan pada tahap analisis
selective codinglah yang selanjutnya akan memilih hasil coding
kategori konsep dan mendefinisikannya. Strauss & Corbin (2007:
71) menambahkan lagi bahwa sifat-sifat dan ukuran luas serta
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keadaan dimensional adalah penting untuk diketahui peneliti dan
dikembangkan pada tahap analisis selective coding secara
sistematis, karena hal yang demikian itu dapat membentuk dasar
pembuatan hubungan antara kategori dan subkategori, dan
selanjutnya berkembang sampai pada kategori-kategori pokok
atau kategori yang utama. Karena itu, pada tahap analisis selective
coding, peneliti sudah harus memiliki pengertian dan memahami
sifat-sifat, ukuran-ukuranya serta dimensi dan juga hubungannya,
yang merupakan suatu kewajiban yang harus dimengerti peneliti,
dan selanjutnya semua prosedur analisis yang akan dipergunakan
untuk mengembangkan suatu teori dasar (grounded theory) juga
harus dapat dimengerti dan dipahami oleh penelitinya.
Lebih lanjut Strauss & Corbin (2007: 71) memberi penjelasan
bahwa mengetahui sifat-sifat; seperti misalnya “sifat warna”; yang
demikian umum, dan sebuah kategori adalah sangat penting
karena hal-hal demikian ini memberikan adanya ukuran jarak
melalui suatu kategori yang bervariasi, dan dimana setiap kategori
tersebut selalu terjadi pada suatu data yang memungkinkan
berada di suatu atau di sembarang tempat sepanjang memiliki
rangkaian kesatuan unit dari sifat-sifat tersebut. Oleh sebab itu,
pada tiap-tiap contoh data kasus dari sifat umum yang sama
dimilikinya akan mempunyai suatu lokasi (tempat) yang berbedabeda pula terhadap ukuran rangkaian dimensionalnya, karena tiaptiap kategori, tentu pula mempunyai beberapa variasi sifat yang
umum dan setiap sifat variasinya akan berbeda-beda pula jika
melalui suatu rangkaian kesatuan lokasi atau tempat, dan sebagai
akibatnya, tiap-tiap peristiwa memberikan suatu kategori atau
suatu profil dimensional yang juga berbeda-beda. Beberapa profil
yang disebut itu, dapat dikategorikan, dapat diklasifikasikan atau
dapat dikelompokkan ke beberapa kategori yang berbeda pula
guna dapat memberikan suatu pola/konsep. Profil mengenai lokasi
fenomena waktu menyajikan sifat yang khusus dari suatu
peristiwa, mungkin dapat didasarkan pada suatu kelompok
mengenai kondisi atau waktu pula.
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Selanjutnya Strauss & Corbin (2007: 71) memberi contoh;
misalnya, seorang peneliti yang meneliti tentang “bunga”. Peneliti
kemudian memikirkan mengenai sifat umum warna yang berbedabeda atau tipe warna pada sekuntum bunga tersebut. Setiap
beberapa saat peneliti mengamati ketika bunga muncul. Di sini,
peneliti itu sudah harus dapat mengklasifikasi dan menyeleksi sifat
warna bunga itu atas beberapa sifat umumnya, karena sifat umum
sekuntum bunga itu terletak pada warna, maka peneliti menyeleksi
sifat-sifat umum yang ada pada warna bunga itu. Selanjutnya,
warna bunga itu pasti memiliki sub-sub sifat, seperti corak warna,
intensitas atau kekontrasan warna, dan sebagainya. sifat umum
lainnya bunga itu adalah ukuran. Di sifat ukuran ini, juga dapat
diperinci menjadi sub-sub sifat ukurannya, seperti tinggi, lebar,
dan tebal. Demikianlah, salah satu peran peneliti dalam analisis
selective coding untuk memilih fenomena yang telah di beri kode
guna didefinisikan berdasarkan sifat-sifatnya.
Terdapat beberapa hal penting untuk diketahui peneliti yang
hendak menerapkan metode analisis perbandingan tetap (the
constant comparative method of analysis) ini dalam proses analisis
data penelitian kualitatifnya. Sebagaimana dikemukakan Strauss
dan Corbin (1990: yang dikutip di kutip Emzir (2016: 138), bahwa
pengumpulan dan analisis data merupakan proses antarjaringan
(interwoven process) yang erat, dan harus terjadi secara
bergantian, karena analisis mengarahkan pengambilan sampel
data. Sebelumnya melakukan analisis data, Strauss dan Corbin
(1990) menyatakan bahwa beberapa hal yang penting untuk
diingat peneliti dalam rangka analisis datanya yakni:
1. Melakukan analisis data, secara fakta dan faktual, adalah
membuat interpretasi dan ada alasan yang kuat untuk ini.
Secara aktual pengetahuan ilmiah lebih meruoakan suatu
penciptaan atau pengem-bangan daripada suatu imitasi,
konsep, hipotesis, dan teori-teori yang belumlah ditemukan
dalam realitas tetapi harus dikonstruksi dan dibangun.
2. Garis analisis diantara masing-masing tahapan jenis coding ini,
adalah artifisial. Perbedaan jenis coding (pengkodean) ini
tidak harus mengambil tempat di dalam tahap-tahapnya.
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Dalam satu sesi (coding) tunggal, peneliti dapat secara cepat
dan tanpa sadar diri bergerak di antara satu bentuk coding dan
bentuk coding yang lain, khususnya antara coding
(pengkodean) terbuka dan axial coding (pengkodean
berporos).
3. Mengatur prosedur-prosedur atau teknik-teknik dalam proses
analisis data, hendaknya peneliti tidak penerapkannya secara
bersifat kaku. Teknik-teknik atau prosedur-prosedur analisis
itu (seperti yang dipaparkan pada halaman sebelumnya), tidak
bersifat mekanis atau otomatis, juga tidak membuat suatu
perhitungan yang menjamin untuk memberikan hasil.
Prosedur coding (pengkodean) dalam analisis perbandingan
konstan ini, baiknya diterapkan secara fleksibel sesuai dengan
situasi atau keadaan data dari lapangan; urutannya bisa saja
bervariasi dan pilihan-pilihan tersedia untuk setiap langkah
tahapannya.
4. Secara fakta, satu teknik utama yang secara umum merupakan
sentral untuk semua prosedur pengkodean (coding) dan yang
membantu untuk memberi kemudahan pada peneliti
menggunakan prosedur coding itu adalah dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan.
5. Sangat disarankan, dalam melakukan sesi-sesi pengkodean
(coding), peneliti harus mempelajari setiap bagian datanya
secara detail dan seksama. Setiap prosedur pengkodean
(coding) harus dapat dipahami peneliti sebelum proses
berikutnya. Khususnya saat melakukan pengkodean terbuka
(open coding), bahwa bagian analisis ini adalah tahapan
analisis yang berhubungan khususnya dengan penamaan dan
pengkategorian fenomena melalui pemeriksaan/pengujian
data secara teliti. Tanpa tahap analisis dasar ini, sisa analisis
dan komunikasi yang mengikutinya sukar bahkan tidak dapat
mengambil tempat. Intinya, selama coding terbuka, data
dipecah ke dalam unit bagian yang terpisah, diuji secara
cermat, dibandingkan untuk persamaan dan perbedaannya,
dan pertanyaan-pertanyaan diajukan tentang fenomena
sebagai-mana yang tercermin dalam data dari lapangan.

273 | Teknik Analisis Data...

12. Analisis Data Kualitatif Model Life History
Teknik analisis data kualitatif model Life History, seperti yang
dikatakan Bungin (2015: 109-110) adalah suatu pendekatan
analisis data penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana
fenomena reaksi, tanggapan, interpretasi, pandangan dari dalam,
terhadap diri suatu masyarakat tertentu (auto kritik). Dengan
pemahaman melalui analisis life history ini, seorang peneliti
kualitatif akan memperdalam pengertiannya secara perspektif
kualitatif pula, mengenai detail persoalan yang sedang
dipelajari/ditelitinya, dari individu orang, kelompok atau
komunitas, atau masyarakat tertentu, yang tidak dapat
diperolehnya melalui sekedar interview, observasi atau dengan
menggunakan kuisioner (riset kuantitatif).
Senada dengan penjelasan di atas, Satori dan Komariah,
(2017: 206) mengatakan bahwa analisis life history merupakah
salah satu bentuk teknik analisis dalam penelitian kualitatif,
terutama pada studi-studi riset kasus. Analisis life history ini,
merupakan analisis dimana seorang peneliti mencoba menyingkap
secara detil/lengkap dan rinci kisah perjalanan hidup individu
orang, atau kelompok/komunitas masyarakat tertentu, sesuai
dengan menganalisis tahap-tahap, dinamika, dan liku-liku hidup
yang paling mempengaruhi dalam hidup/kehidupan seseorang,
atau kelompok/komunitas masyarakat tertentu itu. Seseorang
yang dimaksud itu, tentunya tidak sembarang orang, tetapi yang
memiliki keunikan yang menonjol, aneh, dan atau luar biasa dalam
konteks kehidupan sosial masyarakat. Dalam melakukan analisis
studi kasus life history ini, peneliti berdasarkan data dokumen
pribadi, hasil wawancara mendalam, dan data lainnya dari subjek
yang diteliti.
Terkait dengan penjelasan sebelumnya, menurut Bungin
(2015: 114) terkadang analisis life history memiliki kesamaan
dengan analisis-analisis dalam studi kasus, bahkan dalam
antropologi, pendekatan analisis studi kasus umumnya berupa
analisis life history, terutama apabila peneliti berhadapan dengan
seorang yang buta huruf, sehingga data yang diperoleh lebih
banyak yang diandalkan melalui hasil wawancara mendalam
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kepada subjek pertama sebagai sumber data utama.Selain itu, juga
bersandarkan data-data berupa dokumen pribadi. Secara lebih
khusus, penggunaan analisis life history menurut Koentjaraningrat
(1979: 197; yang dikutip oleh Bungin, 2015: 112) dapat dilakukan
melalui interview keseharian yang mendalam pada subjek dan
melalui penggunaan otobigrafi, melacak pengalaman hidup, data
tentang peristiwa yang biasa terlakukan atau yang terjadi di
masyarakat tentang subjek, atau pun bahkan dapat digunakan data
kejadian hal-hal tertentu terkait subjek sebagai fokus analisis data
penelitian.
Melihat pentingnya pengalaman pribadi sebagai kunci
pengalaman pemahaman terhadap kehidupan seseorang dalam
kelompok/komunitas masyarakat, tertentu, maka berbagai disiplin
ilmu sosial mencoba mengkajinya melalui analisis life history
sebagai bahan penting dalam penelitian sosial. Dalam istilah
ilmiah, pengalaman pribadi dikenal sebagai Individual’s Life History
atau lebih dikenal dengan istilah Life History saja dalam
antropologi-budaya, juga dikenal dengan istilah personal
document dalam psikologi, dan lebih dikenal secara umum dengan
human document dalam sosiologi. Pendekatan analisisnya
digunakan untuk memperoleh bahan keterangan mengenai apa
yang dialami individu dalam masyarakatnya (Bungin, 2015).
Sehubungan dengan analisis data model Life History ini,
menurut Koentjaraningrat (1979: 199; yang dikutip oleh Bungin,
2015: 114) bahwa kalau seorang peneliti memutuskan menganalisis data hasil penelitian melalui model analisis data Life History,
maka secara singkat dapat diperinci langkah penggunaannya yakni:
1. Tahap awal sebelum dilakukan analisis data: yakni melakukan
pengumpulan informasi data tentang calon subjek penelitian,
seperti dari dokumen-dokumen yang berisikan data subjek,
dilakukan kepada orang-orang atau sekelompok keluarga,
atau kelompok/komunitas yang diseleksi lagi atas dasar sifat
yang diperlukan sesuai tema fokus penelitian.
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2.

Dari sejumlah sampel data yang telah terkumpul, diseleksi
kembali sejumlah kecil subjek orang atau keluarga untuk
bahan penelitian yang mendalam.

3.

Masing-masing orang, sekelompok keluarga atau komunitas
yang dipilih sebagai subjek yang diteliti itu, lalu digali (atau
dibangkitkan) data-data secara mendalam melalui metode
observasi, wawancara mendalam, juga pengumpulan
dokumen relevan, mengenai pengalaman hidup subjek secara
kronologisnya.

4.

Subjek penelitian, juga diwawancarai mengenai peristiwa
tertentu, dan saat selama dua atau tiga minggu diwawancarai
secara intensif mendalam untuk merekonstruksi kejadian harihari kemarin.

5.

Pada subjek dilakukan juga test psikologis dengan metode
proyektive test, dengan bantuan pihak atau teman sejawat
peneliti yang lebih memiliki kompoten terkait hal psikologis
tersebut, disertai dengan melakukan triangulasi data.

6.

Dari subjek sebagai sumber utama data, juga dikumpulkan
sebanyak mungkin data dokumentasi biografisnya.

7.

Hasil wawancara dari tape recorder, dibuatkan transkrip
aslinya lalu dianalisis mendalam, dan jika ada bahasa lokal
dalam traskrip rekaman tersebut, dibuatkan catatan khusus
lalu diterjemahkan ke dalam bahasa penelitian atau bahasa
yang lazim digunakan dalam dunia ilmiah, ataupun juga ke
dalam bahasa masyarakat umumnya.

8.

Seluruh data-data yang telah dianalisis, kemudian disusun
secara berkronologis dan diredaksi atau diinterpretasikan
berdasarkan persepsi subjek, dan melakukan cek balik
(triangulasi) terhadap hasil interpretasi itu kepada subjek
penelitian.

9.

Jika masih perlu wawancara ulang untuk mengisi beberapa
bagian laporan hasil analisis yang masih kurang lengkap atau
dianggap kurang memadai, maka hal tersebut harus dilakukan
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peneliti, lalu menganalisisnya kembali untuk melengkapi data
hasil dan keterangan yang terlupakan.
10. Melakukan pengecekan hasil analisis dengan cros chek rekap
ulang terhadap data-data yang telah terkumpulkan sejak awal
hingga akhir, dan juga melakukan trangulasi data pada subjek
penelitian.
11. Redaksi akhir disusun/disiapkan sekaligus sebagai persiapan
naskah life historis untuk dipublikasikan.
Selain teknik analisis life historis itu, seperti yang dikemukakan
oleh Koentjaraningrat (1979: 199; yang dikutip oleh Bungin, 2015:
114) diatas, sehubungan pula dengan kedekatan life historis
dengan studi kasus dalam penelitian kualitatif, Oscar Lewis
(Vredenbergt 1978: 40; dan dikutip Bungin, 2015: 115)
mengatakan bahwa hasil pengalaman penelitian yang dilakukannya di Mexico, Oscar Lewis menerapkan pendekatan cara analisis
life historis pada penelitiannya. Empat tahap pendekatan cara
analisis life historis itu, digunakannya untuk mengungkap
pengalaman secara utuh mengenai kehidupan subjek penelitiannya di Mexico. Tahapan cara analisis life historis yang digunakan
Oscar Lewis dalam penelitiannya itu adalah seperti berikut ini:
1. Melakukan pendekatan analisis life historis secara tematis;
yang caranya yakni seluruh data aktivitas subjek (seseorang
/keluarga/komunitas) dianalisis melalui cara dideskripsikan
berdasarkan sejumlah tema (topics) yang menggunakan
konsep-konsep yang subjektif partisipan (berdasarkan
interpretatif subjek) yang cara ini biasanya diterapkan pula
untuk mempelajari suatu keluarga atau komuniti, seperti
hubungan sosial, hubungan antar anggota keluarga atau antar
anggota komunitas, agama, kultur materiil, dan sebagainya.
Pendekatan ini bersifat analitis pula sehingga dapat
membedakan antara subkultur keluarga atau subkultur
anggota komunitas dan juga kultur yang lebih umum dalam
konteks sosial masyarakat.
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2. Melakukan analisis life historis dari otobiografi; Cara
pendekatan analisis ini, sangat luas dan juga harus intensif dari
masing-masing subjek yang diteliti. Teknik analisis ini
digunakan untuk lebih memahami penilaian subjek/partisipan
yang diteliti berdasarkan pendapat masing-masing anggota
keluarga atau anggota komunitasnya. Pandangan dari masingmasing anggota keluarga subjek atau anggota komunitasnya,
sangat membantu dalam menguji validitas dan reabilitas dari
data subjek yang telah diperoleh di lapangan. Hal ini, karena
analisis data terus dilakukan yang dibarengi pula dengan
melakukan triangulasi pada informan.
3. Melakukan pendekatan analisis life historis melalui cara
manganalisis masalah-masalah khusus. Cara analisis ini
bertujuan untuk mempelajari secara intesif suatu data
masalah khusus atau data-data kejadian yang luar biasa atau
kejadian yang gawat yang menyangkut subjek penelitian.
Bagaimana subjek bersama keluarganya atau komunitasnya
menghadapi persoalan baru yang sangat khusus dan bahkan
luar biasa. Melalui cara analisis ini, dapat diungkapkan aspekaspek yang laten dari psikodinamika subjek dalam suatu
keluarga atau juga dalam suatu komunitas masyarakatnya.
4. Melakukan pendekatan analisis life historis melalui cara
pendekatan reconstruction of days; Menurut pengalaman
Oscar Lewis, melalui analisis cara reconstruction of days ini,
kadang ia memperoleh hasil analisis data yang tidak mungkin
didapatnya dengan menggunakan metode atau pendekatan
analisis lain. Reconstruction of days ini, menurut Oscar Lewis
memiliki keuntungan tertentu bagi peneliti dalam pengumpulan dan analisis datanya, yakni seperti;
a. Typicality; yakni analisis data hari-hari yang telah dipilih
untuk memperoleh data- data observasi dan kemudian
diinterpretasikan dan dideskripsikan yang ditinjau dalam
perspektif subjek yang lebih tepat sepanjang ada
hubungan dengan typicality (tipikal sikap subjek seharihari), artinya bahwa bagaimana analisis data observasi
hari tersebut dapat disifatkan, sebagai hari normal, yang
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biasa, yang tidak biasa, yang mungkin timbul karena
kehadiran peneliti dalam lingkungan subjek (juga dalam
keluarga dan komunitas subjek). Cara analisis ini dapat
menjadikan objek penelitian lebih dapat ditafsirkan secara
tepat.
b. Data hari-hari yang dianalisis dengan cara direkonstruksikan, akan membawa pengertian baru mengenai kehidupan subjek yang diteliti yang sewaktu-waktu membuka
lapangan data penelitian yang sama sekali baru.
c. Pertanyaan penelitian yang berulang-ulang, yang dilakukan melalui wawancara pada setiap pagi memberi
kesadaran pada informan mengenai data macam apa yang
diinginkan oleh peneliti untuk bahan analisis. Hal ini, juga
dapat menerbitkan suatu data cerita mengenai
pengalaman pada hari-hari sebelumya.
Namun yang perlu diingat peneliti terkait dengan analisis life
historis melalui cara reconstruction of days ini, bahwa construction
of days, tidak terbatas pada bagaimana subjek sebagai informan
sumber data utama menceritakan apa yang dialaminya pada hari
kemarin, namun dapat pula dipilih hari-hari bersama data tertentu
secara sembarangan, umpamanya saat seperti suatu hari yang
biasa saja tanpa kejadian yang luar biasa (a typical day). Namun
dapat pula diplih pada suatu hari yang berbeda dengan hari-hari
biasa, seperti pada hari perkawinan, kelahiran anak, suatu pesta
keluarga, atau hari saat pindah ke rumah baru, ataupun juga pada
saat melakukan pertemuan dengan anggota komunitasnya. Selain
hal itu, satu prosedur yang tidak boleh dilupakan peneliti saat
menerapkan pendekatan analisis life history adalah analisis suatu
data kronologis dinamika pengalaman hidup subjek.
Sehubungan dengan prihal manfaat analisis life history ini,
Koentjaraningrat (1977: 210; yang dikutip Satori dan Komariah,
2017: 208) mencatat bahwa bila ditinjau dari pendekatan analisis,
maka ada beberapa faedah dari analisis life history ini, yakni:
1. Data hasil analisis life history, penting bagi seorang peneliti
untuk memperoleh pandangan dari dalam (intern)
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mengenai gejala dalam suatu masyarakat melalui
pandangan diri para warga sebagai partisipan dari
masyarakat yang bersangkutan.
2. Data dari hasil analisis life history, penting bagi seorang
peneliti untuk mencaritemukan suatu pengertian
mengenai masalah individu warga masyarakat yang suka
berkelakukan menyimpang dari yang biasanya, dan
mengenai masalah peranan deviant individual seperti
sebagai pendorong gagasan baru, perubahan sosial
masyarakat dan kebudayaan.
3. Data hasil analisis life history, penting bagi peneliti untuk
memperoleh suatu pemahaman yang mendalam tentang
hal-hal bersifat psikologis dan dinamika subjek individu,
kelompok/komunitas, ataupun masyarakat tertentu, yang
tak mudah diperoleh melalui metode atau teknik lainnya.
4. Data hasil analisis life history, penting bagi peneliti untuk
mendapatkan gambaran yang lebih lebih luas, rinci dan
mendalam mengenai detail dari persoalan yang tidak
mudah untuk dicerita-kan kepada subjek-subjek individu
lain, seperti misal-nya cara hidup anak nakal, gelandangan,
pelacur, penjahat, koruptor, dan sebagainya. Selain itu,
juga pengalaman dan pemahaman mengenai hal persoalan
mengapa masyarakat tertentu menjadi miskin, masyarakat
tertentu menjadi terbelakang, atau menjadi cepat
berkembang dan maju, atau masyarakat tertentu menjadi
terbiasa hidup hanya bergantung pada nasib, dan
sebagainya.
Beberapa bentuk/model analisis data yang telah penulis
paparkan pada bagian Bab ini, tidak lebih dari sebagian saja dari
yang ada dalam penelitian kualitatif. Masih terdapat banyak lagi
bentuk atau model teknik analisis lainnya yang peneliti belum
sempat peroleh untuk ditampilkan pada buku ini. Sehingga
bagaimana karakter dari masing-masing model/teknik analisis data
kualitatif yang ada, tidak pula penulis dapat uraikan secara
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keseluruhan melalui buku ini. Pastinya, dalam penelitian kualitatif
itu, terdapat banyak bentuk teknik analisis data hasil penelitian
kualitatif. Masing-masing teknik analisis, jika dibahas akan
memerlukan kajian yang panjang karena memiliki bagian tersendiri
yang berbeda antara satu dengan teknik lainnya. Inilah ciri khas
penelitian kualitatif, memiliki keragaman analisis.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Crabtree dan Miller
(1992; dikutip Marta dan Kresno, 2015: 165) bahwa ada banyak
strategi anlisis kualitatif, beberapa dari strategi analisis kualitatif
Crabtree dan Miller menyebut empat prototypical pola strategi
analisis data yang lebih tepat sasaran, sistimatis, dan standardisasi
yakni (a) Model pola Quasi-statistical yang merupakan analisis data
kualitatif untuk meninjau ulang isi dari data kualitatif naratif
menggunakan statistik frekuensi kejadian dari tema-tema spesifik;
(b) Model analisis template; dimana pada model analisis ini,
peneliti mengembangkan analisis data cetakan/teks untuk data
naratif yang digunakan, dan unit-unit template bisa terdiri dari
perilaku-perilaku, kejadian, dan ungkapan ilmu bahasa; (c) Model
analisis editing; dimana peneliti menggunakan editing bertindak
sebagai interpreter yang membaca dan menganalisis semua data
kualitatif dan mencari segmen-segmen penuh makna dari unit-unit
data; dan (d) Model immersion/crystallisasi; Model ini melibatkan
total analis, tercermin dalam bahan-bahan teks, menghasilkan satu
kristalisasi data yang intuitif, dan terjemahan yang interpretif dan
subjektif.
Selanjutnya Satori dan Komariah, (2017: 202) mengemuakan
bahwa ada sejumlah puluhan teknik analisis data yang dapat
diterapkan dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan tujuan-tujuan
dari analisis data, maka terdapat beberapa teknik analisis data
penelitian kualitatif itu, yakni:
1. Kelompok analisis data kualitatif model teks dan bahasa;
yakni: (a) Content Analysis (analisis isi) konvensional; (b)
Framming Analysis (Analisis Bingkai); (c) Analisis Semiotik; (d)
Hermeneutik; (e) Analisis Wacana Kritis; (f) Analisis Konstruksi
Sosial Media Massa; dan (g) Analisis Wacana dan Penafsiran
Teks;
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2. Kelompok analisis data kualitatif Tema-Tema Budaya; yakni:
(a) Analisis Struktural; (b) Analisis Domain; (c) Analisis
Taksonomi; (d) Componential Analysis: (e) Grounded Analysis;
(f) Constant Comparative Analysis; (g) Discovering Cultural
Themes Analysis; dan (h) Ethnology.
3. Kelompok Analisis Data Kualitatif Kinerja dan Pengalaman
Individual serta Perilaku Institusi Sosial-Budaya; yakni: (a)
Analisis Focus Group Discussion (FGD); (b) Analisis Riset Studi
Kasus; (c) Teknik Analisis Bibiografi; (d) Analisis Life’s History;
(e) Analisis SWOT; (f) Analisis dengan penggunaan bahan
documenter; dan (g) Analisis dengan penggunaan bahan
visual.
Selain yang telah penulis paparkan sebelumnya pada bagian
tulisan Bab ini, ada lagi teknik analisis data kualitatif seperti yang
dikatakan oleh Usman dan Purnomo (2017: 132), yakni: (1) Analisis
data kualitatif versi Taylor & Renner; (2) Analisis data kualitatif
versi McMillan; dan adalagi (3) Analisis data kualitatif versi
Creswell sendiri, serta yang diuraikan dalam bukunya “Penelitian
Kualitatif dan Desain Riset” Lima analisis data berdasarkan
pendekatan penelitian kualitatif yakni Analisis naratif, fenomenologi, studi kasus, etnografi dan Grounded Theory, (Creswell, 2017 &
2018).
Selain itu, Fielding & Lee, (yang di kutip oleh Martha & Kresno,
2015: 167) menyebutkan teknik analisis data Keyword in Context,
yakni (1) Analisis data penelitian kualitatif yang dilakukan melalui
cara menganalisis data dengan melibatkan kontekstualisasi dari
kata yang keluar sebelum dan setelah kata kunci, yang berujung
pada analisis budaya yang melatar-belakangi munculnya istilah
kata/frasa tersebut; dan (2) Analisis data kualitatif model Discourse
Analysis; merupakan bentuk analisis data penggunaan bahasa dari
setiap pelaku sosial yang berinteraksi sosial.
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C. Makna analisis data dalam penelitian kualitatif
Penjelasan sebagaimana yang diuraian pada bagian konsep
analisis data penelitian kualitatif di atas, memberikan gambaran
tentang pentingnya kedudukan tahapan proses analisis data
terkait dari segi tujuan penelitian kualitatif, yakni menemukan
makna dibalik fenomena (teori) berdasarkan data-data kualitatif
itu. Walaupun kedudukannya penting, namun tahap kerja analisis
data itu, merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan pula
dari tahap-tahap penting lainnya dalam proses penelitian
kualitatif. Hal ini berarti bahwa kerja analisis data itu dilakukan
dalam suatu proses. Dikatakan proses, karena pelaksanaannya
dalam riset kualitatif, menurut Moleong (2016: 112), sudah mulai
dilakukan sejak proses pengumpulan data di lapangan dan
dikerjakan secara lebih intensif dan mendalam lagi sesudah
peneliti meninggalkan lapangan, dan bahkan kerja analisis itu
dilakukan saat penyusunan laporan hasil penelitian (sebelum
dipublikasikan).
Pekerjaan menganalisis data yang memerlukan usaha,
perhatian dan konsentrasi tinggi dari peneliti, pada awalnya tidak
dijelaskannya secara rinci dalam proposal penelitiannya. Namun,
pada perkembangan selanjutnya para peneliti kualitatif telah
berupaya untuk menjelaskan proses analisisnya secara rinci,
meskipun masih beragam caranya. Namun, hal tersebut dapat
dipahami karena sesuai dengan sifat keterbukaan dan kelenturan
dari metode analisis kualitatif ini (Basrowi & Suwandi. 2008: 107).
Miles and Huberman (1994: 342) mengemukakan pula hal ini
bahwa yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif
adalah karena metode analisisnya belum dirumuskan dengan baik.
Para peneliti kualitatif melakukan proses analisis data dari
hasil pengumpulan data tersebut di lapangan, biasanya menggunakan analisis data secara induktif. Sebagaimana yang dikemukakan
Creswell (2017: 261) bahwa para penliti kualitatif membangun
pola-pola, kategori-kategori, dan tema-temanya dari bawah ke
atas atau menganalisis data secara induktif (inductive data
analysis) dengan mengolah data-data yang telah dikumpulkannya
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itu ke dalam unit-unit informasi yang lebih abstrak. Proses induktif
ini, mengilustrasikan usaha peneliti yang berperan sebagai
instrumen utama pembangkitan dan pengumpulan data dalam
mengolah secara berulang-ulang tema-tema dan database riset
hingga peneliti berhasil membangun serangkaian tema yang utuh.
Proses analisis induktif ini, juga melibatkan peneliti untuk bekerja
sama dengan para partisipan atau subjek penelitiannya secara
interaktif sehingga para partisipan atau subjek memiliki kesempatan untuk membentuk sendiri tema-tema dan abstraksi-abstraksi
yang muncul dari proses analisis induktif ini.
Data-data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian
tidak memiliki arti apapun jika tidak dìolah, dianalisis dan disajikan
dengan cermat dan sisternatis. Analisis data dalarn penelitian
kualitatit bersifat induktif dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis
data kualitatif adalah untuk memperoleh makna data, menghasilkan hubungan-hubungan, pengertian-pengertian konsep-konsep
serta mengembangkan hipotesis atau teori baru dari data. Analisis
data kualitatif adalah usaha mencari serta menyusun secara
sistematis data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara,
catatan lapangan, serta hahan-bahan lainnya sehingga mudah
dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.
Penelitian kualitatif, didalamnya terdapat sebuah prosedur
ilmiah untuk menghasilkan satu pengetahuan tentang realitas
sosial yang dilakukan secara sadar sistematis, serta fleksibel
terkendali. Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, maka penelitian
kualitatif sangat peduli dengan persoalan cara data kualitatif
diolah/dianalisis, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan
pula. Berbeda dengan analisis data riset kuantitatif yang sudah
lebih dahulu menentukan seperangkat teknik analisis datanya yang
spesifik, terstandarisasi, dengan bertumpu pada teori matematika
terapan; analisis data kualitatif relatif tidak memiliki standar yang
baku. Riset kualitatif bersifat induktif, sehingga peneliti kualitatif
jarang yang sudah menentukan analisis data secara baku spesifik
ketika mereka memulai riset kualitatif.
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Terkait dengan uraian terakhir di atas, Usman dan Purnomo
(2017: 159) mengemukakan bahwa riset kualitatif dilakukan dalam
situasi yang alamiah (natura setting) sehingga peneliti sukar
menentukan dari mana awal memulai analisis. Riset kualitatif
menggunakan pola logika induktif dan mengutamakan
penghayatan (verstehen) dalam usaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa/fenomena interaksi dari tingkah laku
manusia dalam situasi tertentu secara interpretif-subjektif, yang
dapat digambarkan seperti berikut;
Peneliti menemukan tema, pola, model, konsep, teori
Peneliti Menginterpretif dan Menganalisis data
Peneliti masuk natural setting & mengumpulkan data

Ilustrasi Konteks Pendekatan Induktif dalam Penelitian Kualitatif

Relevan dengan penjelasan sebelumnya, Faisal (dalam Bungi,
2015: 69) mengatakan bahwa biasanya pola logika analisis yang
digunakan dalam penelitian kualitatif adalah logika induktif
abstraktif yakni suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke
umum” atau “dari bawah ke atas”, bukan sebaliknya dari “umum
ke khusus” sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian
kuantitatif (logika deduktif verifikatif). Hal itu dikatakan pola logika
induktif, karena dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi,
kategorisasi, pola, tema dan deskripsi dikembangkan atas dasar
“kejadian” (incidence) dalam konteks seperti apa adanya diperoleh
ketika kegiatan lapangan berlangsung. Teorisasi yang memperlihatkan bagaimana hubungan antarkategori pada analisis data, juga
dikembangkan atas dasar data yang diperoleh ketika kegiatan
lapangan berlangsung. Oleh karena itu, antara kegiatan
pengumpulan data dan analisis data menjadi tahapan yang tak
mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara
simultan atau berlangsung serempak dan prosesnya berbentuk
siklus, bukan linear.
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Dikatakan pula oleh Brannen (2001: 12) bahwa proses analisis
data dalam penelitian kualitatif sering dilakukan bersamaan
dengan pengumpulan data. Para peneliti kualitatif lebih
mementingkan berpikir induksi analitis dalam proses analisis data
risetnya. Mengutip uraian dari Znaniecki (1934) dan Lindesmith
(1938), Brannen menyatakan bahwa berlogika induksi analitis
adalah berpikir secara tidak linear, saat dimana peneliti menelaah
data, lalu merumuskan hipotesis, kemudian melakukan verifikasi.
Dengan upaya berlogika seperti itu, para peneliti kualitatif bukan
mengutamakan atau mempersoalkan jumlah (kuantitas objek yang
memiliki sesuatu atau jumlah orang yang melakukan sesuatu),
melainkan mereka (para peneliti kualitatif) lebih peduli dengan
kategori atau klasifikasi. Inilah yang di dalam berbagai literatur
penelitian yang biasa disebut sebagai membangun kategori dan
pencarian pola.
Mengutip uraian Schatznah dari Strauss (dalam Neuman,
2013: 418),” Qualitative analysis do not often enjoy the operational
advantages of their own analytic processes; consequently, they
cannot refine and order their raw data by operations built initially
into the design of research”. Jadi, dalam menganalisis data hasil
penelitian kualitatif, peneliti tidak harus menunggu sampai proses
pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data kualitatif
dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data selama di
lapangan. Dapat dikatakan bahwa analisis data kualitatif adalah
sebuah kegiatan ilmiah sistematis untuk mengolah, mengatur,
mengurutkan, megelompokkan, memberi kode, label atau tanda,
dan mengkategorikannya agar diperoleh suatu temuan hasil
penelitian yang berdasarkan fokus atau masalah yang ingin
dijawab. Melalui serangkaian aktivitas analisis data kualitatif
tersebut, maka data yang biasanya berserakan dan bertumpuktumpuk itu, akhirnya dapat disederhanakan, dan dipahami dengan
mudah, yang pada akhirnya dapat menjadikan dasar dalam
menarik simpulan hasil dari kegiatan penelitian.
Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Hanurawan
(2016: 124) adalah manajemen data-data mentah atau yang belum
terstruktur yang berasal dari pengumpulan data dokumentasi
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kualitatif, wawancara kualitatif, observasi kualitatif, data-data
sekunder, refleksi tertulis, dan catatan lapangan, kedalam unit-unit
analisis bermakna yang terstruktur menjadi satu kesatuan
deskripsi berdasar hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Analisis
data dalam penelitian kualitatif, berarti pula melakukan organisasi
secara jelas, rinci, dan komprehensif terhadap data yang
dikumpulkan lalu menjadi kesimpulan ringkas untuk menghasilkan
teori induktif berdasarkan pada data dari lapangan.
Nasution (1988 Agustinova, 2015) menyatakan bahwa
melakukan analisis merupakan pekerjaan yang sulit, memerlukan
kerja keras, dan teliti. Analisis memerlukan daya kreatif serta
kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang
dapat diikuti untuk menganalisis, sehingga setiap peneliti harus
mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat data
penelitiannya. Bahan yang sama dapat saja dikiasifikasikan lain
oleh peneliti dengan cara yang berbeda. Penelitian kuantitatif dan
kualitatif memilikii gaya analisis masing-masing terhadap data
penelitian. Gaya analisis data penelitian kualitatif jauh berbeda
dengan gaya analisis data penelitian kuantitatif yang selalu
rnenggunakan statistik angka-angka sehingga gaya analisisnya
adalah gaya analisis statiska untuk menyimpulkan suatu hasil
penelitiannya. Analisis data kualitatif berkaitan erat dengan data
yang berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dan objek penelitian
serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek
penelitian.
Berdasarkan makna beberapa uraian pandangan di atas, maka
dapat dikatakan bahwa kegiatan analisis data dalam riset kualitatif
bermaksud mencari makna dibalik data-data yang dibangkitkan
melalui pengakuan subyek pelakunya menggunakan teknik
wawancara mendalam atau alat-alat pembangkitan data. Peneliti
dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya
menghasilkan data, yang lalu membutuhkan proses analisis
selanjutnya. Data yang didapat dari subjek penelitian memiliki
keterkaitan atau hubungan yang masih belum jelas maknanya.
Oleh karenanya, diperlukan suatu kegiatan analisis untuk
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mengungkap dan mengkaitkan data-data yang ada tersebut secara
lebih jelas sehingga menjadi pemahaman umum.
Penting untuk diketahui pula terkait kerja analisis data
kualitatif, khususnya bagi peneliti pemula, seperti yang
dikemukakan Afrizal, (2016: 18-19) bahwa dalam penelitian
kualitatif, analisis data dilakukan melalui cara-cara yang berbeda
dengan penelitian kuantitatif, juga tidak berorientasi pengukuran
dan perhitungan. Karena penelitian kualitatif tidak akan
menganalisis angka-angka, melainkan menganalisis kata-kata yang
menyatakan suatu alasan-alasan atau interpretasi atau maknamakna dari suatu kejadian-kejadian (peristiwa fenomena) dan
perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan
maupun kelompok / komunitas sosial. Oleh sebab itu, analisis data
dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai analisis
berkelanjutan (ongoing analysis). Analisis data yang berkelanjutan
(ongoing analysis) itu, maksudnya analisis dilakukan terus menerus
mulai tahap pengumpulan data sampai pada tahap penulisan
laporan untuk dipublikasikan.
Selain itu, menurut Martyn (2007: 287) bahwa perlu diketahui
pula empat prinsip dasar dalam analisis data kualitatif, yang dapat
diuraikan seperti berikut ini:
 Pertama; bahwa analisis data kualitatif dan juga kesimpulan
yang diambil harus dari dasar hasil pengumpulan data yang
berakar valid. Selanjutnya langsung dikonfirmasi kepada teori
dan penalaran abstraktif. Semua hasil analisis dan kesimpulan
didasarkan kepada bukti yang telah dikumpulkan.
 Kedua; terkait dengan yang pertama, bahwa penjelasan data
oleh peneliti harus muncul dan pembacaan yang cermat dan
teliti terhadap data. Ini tidak herarti bahwa data dapat
“berbicara sendiri” atau bahwa maknanya adalah jelas, ini
akan menjadi pendekatan yang sangat naif untuk mengambil
kesimpulan. Memang, penting untuk menekankan bahwa
makna data kualitatif selalu rnelibatkan proses interpretasi.
 Ketiga; bahwa peneliti harus rnenghindari alasan prasangka
ke dalarn analisis datanya. Prasangka prihadi ini memungkinkan timbulnya bias yang timbul dari pengetahuan tentang
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teori-teori sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu. ini tidak
berarti bahwa peneliti harus (atau bisa) mendekati materi
pelajaran tanpa referensi, atau pengetahuan, sebelunmya
penelitian pada topik, tetapi tidak berarti bahwa analisis data
kualitatif tidak harus didasarkan pada konsep yang
didatangkan langsung dan teori yang sudah ada atau
penelitian sebelumnya.
Keempat; bahwa analisis data kualitatif harus melibatkan
proses interaktif. Perkembangan teori, hipotesis, konsep atau
generalisasi harus didasarkan pada sebuah proses yang terus
bergerak bolak-balik, membandingkannya dengan data-data
empiris melalui kode-kode, kategori dan konsep yang sedang
digunakan.

Mencermati penjelasan berdasarkan pandangan pemikiran
dari beberapa ahli metodologi penelitian kualitatif sebagaimana
yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa setiap
penelitian pasti memerlukan adanya kerja analisis data. Analisis
data merupakan kegiatan penting yang selalu ada dalam
penelitian. Bahkan penelitian ini sendiri adalah bagian dari kerja
analisis yang dilakukan oleh peneliti. Apalagi dalam penelitian
kualitatif pekerjaan analisis sama sekali tidak dapat dipisahkan
dengan penelitian itu sendiri. Ini artinya bahwa, begitu kegiatan
penelitian kualitatif dimulai, pada saat itu juga pekerjaan analisis
data sudah harus berjalan pula.
Sebagaimana pengertian di atas, analisis data dalam
penelitian adalah kegiatan yang terkait dengan upaya memahami,
menjelaskan, menafsirkan dan mencari hubungan diantara datadata yang diperoleh. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan
memberikan pola, susunan, urutan, klasifikasi, melabel, penemaan, dan sebagainya, sehingga data kualitatif tersebut dapat
dipahami dan ditafsirkan.
Analisis data dalam bentuk kualitatif Iebih pada upaya seorang
peneliti untuk menguraikan data secara sistematis, terpola
sehingga dapat menghasilkan satu pemahaman yang baik dan
utuh. Dalam pekerjaan analisis itu, peneliti bekerja untuk
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menjelaskan dan menafsirkan data. Juga perlu memberikan
beberapa argumentasi, rujukan dan bandingan yang bersumber
dan buku-buku bacaan (referensi) yang ada, baik untuk membantu
penjelasan, perbandingan, dukungan, maupun bantahan terhadap
data yang dihasilkan. Analisis dalam bentuk ini lebih merupakan
satu upaya mendialogkan antara data, teori dan tafsiran
penelitian.
Dengan demikian, jelas bahwa tidak ada penelitian tanpa
analisis. Pekerjaan mencari data, mengumpulkannya, memahami
dan menafsirkan data sesungguhnya adalah kerja-kerja analisis.
Apalagi untuk penelitian kualitatif, analisis sudah dijalankan sejak
seorang peneliti merencanakan penelitian. Apalagi ketika
dimulainya pengumpulan data, ketika itu pula seorang peneliti
kualitatif sudah melakukan analisis. Bagi seorang peneliti kualitatif,
sebuah jawaban yang diberikan, narasumber dalam suatu
wawancara, di dianalisis unsurnya hingga mendalam. Begitulah
hakikat analisis data dalam penelitian kualitatif. Kecuali itu analisis
data yang sesungguhnya baru benar-benar dikerjakan ketika data
sudah dikumpulkan.
Sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian,
namun memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaan yang
tak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Oleh karenanya,
kedudukan analisis data merupakan kegiatan yang bermakna
urgen untuk tujuan itu. Data yang baik dan benar akan
menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar.
Sebaliknya data yang keliru (diragukan kebenarannya) akan
menurunkan derajat ketepercayaan dari sebuah hasil penelitian.
Pentingnya memastikan setiap data yang diperoleh adalah benar
dan dapat dipercaya sangat relevan pentingnya dengan kedudukan
analisisnya dalam penelitian. Data adalah penelitian, dan
penelitian adalah data. Hal itulah adalah ungkapan yang
menempatkan pentingnya kedudukan data dan analisisnya dalam
penelitian. Sebuah penelitian dapat dianggap berhasill jika datanya
dapat diperoleh (tentu saja sebelum memastikan kebenarannya).
Di sinilah data menjadi sesuatu yang substansi dalam sebuah
penelitian. Dengan kata lain, tidak ada penelitian yang tidak
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menggunakan data, apapun bentuknya. Karena itu, data memiliki
kedudukan penting dalam penelitian, yang selaras dengan
pentingnya kerja analisisnya untuk memastikan bahwa dari data
dapat diperoleh kebermaknaan yang memiliki tingkat keabsahan
yang sama pentingnya dengan validalitas penelitian itu sendiri.
Makna analisis data dalam penelitian kualitatif, dapat pula
ditinjau dari segi karakteristiknya yang membedakannya dengan
paradigma kuantitatif. Dari segi ini dapat dilihat kebermaknaan
analisis data bagi sebuah penelitian kualitatif, dimana sifat analisis
data kualitatif tidaklah kaku tetapi fleksibel sesuai situasi yang ada.
Kefleksibelan dari analisis data kualitatif, menyebabkan proses
penelitian kualitatif itu sejak dari awal hingga dipulikasikan
hasilnya, peran analisis data senantiasa menyertainya pula.
Creswell, (2017: 274) mengemukakan bahwa analisis data dalam
tahapan sebuah penelitian kualitatif merupakan proses yang
berkelanjutan yang bertugas melakukan refleksi secara terus
menerus terhadap data sepanjang penelitian kualitatif hingga
mempublikasikan hasil yang kredibel. Analisis data kualitatif bisa
saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan
pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Dari
penjelasan Creswell ini, dapatlah dimaknai bahwa kebermaknaan
dari sebuah apa yang dikatakan analisis data itu, dapat dirasakan
langsung oleh sebuah penelitian kualitatif dari awal hingga
akhirnya.
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A. Prosedur analisis data penelitian kualitatif
Sebelumnya yakni pada Bab V, telah dipaparkan bahwa
analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan dan dokumentasi yang disusun sehingga mudah
dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Data-data itu
dijabarkan ke dalam unit-unit kecil, mengorganisasikannya ke
dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari terlebih
dahulu, berikutnya, lalu selanjutnya, dihubung-hubungkan,
diperbandingkan, hingga akhirnya menjadi beberapa kesimpulan.
Data dalam penelitian kualitatif, diperoleh dari berbagai sumber
dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam
pula, dan dikumpulkan secara terus menerus sampai data jenuh.
Data yang diperoleh itu, pada umumnya adalah data kualitatif
(namun tidak menolak pula data kuantitatif), sehingga teknik
prosedur analisis data yang dapat langsung digunakan belum ada
polanya yang jelas.
Istilah kata analysis berasal dari bahasa Greek (Yunani), terdiri
dari kata “ana” dan “lysis“. Ana artinya atas (above), dan kata lysis
artinya memecahkan atau menghancurkan. Secara definitif:
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”Analysis is a process of esolving data into its constituent
components to reveal its characteristic elements and structure”
.Mencermati arti istilah analisis tersebut, maka dapat dimaknakan
bahwa agar data dapat dianalisis maka data tersebut harus dipecah
dahulu menjadi bagian-bagian kecil (menurut element atau
struktur), kemudian menggabungkannya kembali untuk
memperoleh pemahaman yang baru. Analisis data merupakan
proses paling vital dalam penelitian, sehingga membutuhkan
penanganan yang baik pula melalui prosedur-prosedur kerja
analisis data.
Berdasarkan uraian argumentasi di atas, berarti bahwa dalam
suatu proses kerja analisis inilah dengan melalui prosedurnya, data
yang diperoleh peneliti dari lapangan dapat diterjemahkan sesuai
dengan kaidah ilmiah menjadi hasil penelitian yang dilakukan
peneliti. Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreatifitas dan
kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang
memuaskan. Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data.
Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya
menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data
yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data
di sini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang
terkandung dalam data itu. Namun; arti, makna dan nilai dari data
yang diperoleh dari analisis itu, tentunya melewati suatu langkah
yang sistimatis, dan langkah itulah yang biasa disebut dengan
istilah prosedur dalam menganalisis data Kualitatif.
Secara substansi, prosedur analisis data dalam penelitian
kualitatif adalah tata cara urutan kerja, atau tahapan-tahapan
kegiatan analisis yang ditempuh oleh seorang peneliti dalam
menyusun, mengolah hingga menemukan makna, atau tafsiran
atau kesimpulan dari keseluruhan data penelitian yang telah
diperolehnya dari lapangan sebuah konteks sosial. Karena itulah,
bahwa secara substansi pula, kegiatan menganalisis data adalah
upaya seorang peneliti dalam menyusun data menjadi lebih
sistematis, berkaitan antara data yang satu dengan yang lain,
hingga dapat memberikan suatu makna tertentu, sesuai dengan
hakikat objek yang dianalisis (objek penelitian kualitatif).
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Dengan demikian, bahwa kualitas analisis data dari riset
kualitatif itu, tergantung pula pada pemikiran yang baik dan
ketepatan prosedur analisis data yang digunakan untuk
menganalisis data selama penelitian, dan untuk memastikan
bahwa prosedur analisis data itu dapat mengungkapkan struktur
pemahaman subjek. Mengikuti prosedur analisis data yang benar,
tidak pula secara otomatis memberikan hasil riset kualitatif yang
kredibel dan dapat dipercaya pula, namun ini bukan berarti bahwa
riset kualitatif dan analisis data kualitatif khususnya, harus pula
benar-benar sistematis. Hal ini, sebagaimana dikatakan Noor
(2015: 39) bahwa tahap-tahap prosedur analisis dalam penelitian
kualitatif tidak mempunyai batas-batas yang tegas oleh sebab
desain serta fokus penelitian dapat sewaktu-waktu mengalami
perubahan atau bersifat emergent tergantung situasi pada konteks
sosial yang menjadi objek penelitian.
Relevan dengan uraian penjelasan sebelumnya Neuman
(2013: 46) mengatakan bahwa dalam riset kualitatif lapangan,
peneliti sebaiknya tidak berharap mengikuti langkah-langkah
prosedur analisis yang ditetapkannya secara jelas, sebab proses
melakukan analisis dalam studi riset kualitatif lebih fleksibel dan
tidak terstruktur dibandingkan riset kuantitatif. Karena itu, penting
bagi peneliti untuk dapat mengorganisasikan dengan baik dan siap
untuk melakukan pekerjaan data lapangan. Dibanding memiliki
seperangkat set prosedur analisis untuk diterapkan dalam
mengungkap hipotesis, maka lebih baik peniliti memilih teknik
prosedur berdasarkan nilai partisipan dalam memberikan
informasi yang berharga dalam konteks situasi lapangan tertentu.
Pada awalnya peneliti harus berharap mendapatkan sedikit kontrol
atas data dan fokus. Peneliti mampu mengalihkan arah dan
mengikuti arahan sesuai kebutuhan bukan sesuai prosedur
analisis. Untuk itu, peneliti belajar mengenali dan menangkap
peluang, serta dengan cepat pula menyesuaikan terhadap situasi
sosial yang berubah-ubah. Peneliti jangan ingin mengunci diri
dalam ruang kesalahpahaman awal; sebaliknya peneliti perlu
belajar untuk memiliki sikap kesabaran waktu, sensitivitas, dan
refleksi serta bersikap terbuka untuk menemukan ide-ide baru bagi
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perolehan data. Hal ini dikarenakan menemukan pertanyaan yang
paling berharga untuk bertanya tentang sebagian data dari
kehidupan sosial di lapangan, sering membutuhkan kesabaran,
waktu, sensitivitas, dan refleksi.
Sebagaimana makna penjelasan di atas, seperti pula yang
dikatakan Emzir (2016: 63) adalah sangat sulit, jika bukan tidak
mungkin, mempersiapkan suatu set aturan atau prosedur yang
sangat cermat untuk diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan
analisis data lapangan dalam penelitian kualitatif. Apa yang dapat
peneliti lakukan terkait analisis data, tergantung pada situasi,
tujuan penelitian, hakikat latar konteks sosial, data, serta
keterampilan, kegesitan, minat, dan titik pandang dari peneliti.
Meskipun demikian, terdapat pula beberapa petunjuk semacam
acuan umum untuk melakukan pekerjaan analisis data lapangan,
yakni;
1. Melakukan orientasi awal;
2. Pengambilan lapangan bersifat deskriptif;
3. Kumpulkan suatu variasi informasi/data awal dari
perspektif-perspektif yang berbeda;
4. Validasi silang dan triangulasi dari data melalui jenis
pengumpulan yang berbeda;
5. Gunakan kutipan untuk menggambarkan program
partisipan dalam istilah mereka sendiri;
6. Tangkap pandangan partisipan dari pengalaman mereka
sendiri dalam kata-kata mereka sendiri;
7. Pilih sumber kunci informan data secara bijak dan gunakan
mereka secara hati-hati; Gambarkan secara arif tentang
pandangan yang diberikan atau diinformasikan mereka,
tapi ingatlah bahwa pandangan mereka terbatas;
8. Sadari dan miliki sikap kepekaan terhadap tahap prosedur
yang mungkin berbeda dari pekerjaan analisis data
lapangan yang direncanakan;
9. Bangun kepercayaan dan rapport pada tahap memasuki,
perlu diingat bahwa peneliti/pengamat juga diamati dan
dievaluasi;

296 | Analisis Data Penelitian Kualitatif

10. Tinggallah beberapa saat secara waspada dan disiplin
selama fase awal dan fase menengah yang lebih rutin
dengan pekerjaan lapangan;
11. Fokuskan pada penarikan bersama suatu sintesis sebagai
gambaran fase pekerjaan lapangan untuk kegiatan
penutup; (mungkin dilanjutkan kembali);
12. Disiplin dan bertanggung jawab dalam berbagai
pengambilan catatan lapangan secara detail pada setiap
tahapan pekerjaan lapangan;
13. Terlibat sedapat mungkin dalam pengalaman latar konteks
sosial yang dipelajari atau diobservasi sambil memelihara
suatu perspketif analisis yang mendasar dalam tujuan
pekerjaan lapangan untuk melaksanakan penelitian;
14. Pisahkan dengan jelas deskripsi interpretasi dan
keputusan;
15. persiapkan umpan balik formatif sebagai bagian dari proses
verifikasi hasil pekerjaan lapangan;
16. Ulangi umpan balik tersebut dengan hati-hati dan amati
pula pengaruhnya (effect causal);
17. Masukkan dalam catatan lapangan, dan analisis dari
pengalaman, pemikiran, dan perasaan sendiri. ini juga
adalah data lapangan.
Hanurawan, (2016: 126-128) mengungkapkan hal senada
bahwa meskipun belum terdapat prosedur tetap dalam hal analisis
data kualitatif, namun terdapat pula prosedur analisis data yang
umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Prosedur umum
analisis data, seperti yang dimaksud itu, yakni:
1. Prosedur pertama; peneliti melakukan transkripsi data yakni
proses transformasi data penelitian kualitatif ke dalam teks
tertulis.
2. Prosedur kedua; peneliti melakukan penelaahan dan
penelahaan kembali secara cermat dan berulang kali terhadap
transkrip (hasil transkripsi). Penelahaan itu terutama
difokuskan pada tujuan-tujuan penelitian yang utama.
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3. Prosedur ketiga; Peneliti membuat segmentasi yaitu
pembuatan klasifikasi atau kategori data ke dalam unit-unit
analisis bermakna.
4. Prosedur keempat; Peneliti melakukan pembuatan kode yaitu
proses pemberian tanda segmen data dengan sebuah simbol,
kata (kenyamanan), atau nama kategori (kenyamanan), untuk
memberi identitas pada segmen khusus yang dianalisis.
5. Prosedur kelima; Peneliti mengembangkan sistem kategori
yang secara otomatis kemudian terkait dengan sistem
pemberian kode.
6. Prosedur Keenam; Peneliti melakukan pembuatan master list
yakni sebuah daftar yang terdiri dari keseluruhan kode yang
ada dalam setiap segmen data dan deskripsi singkat tentang
sebuah kode atau definisi singkat tentang sebuah kode. Dalam
teks transkrip, apabila telah berhasil diidentifikasi kode-kode
yang menunjukkan klasifikasi-klasifikasi komponen-komponen kategori, kemudian mereka secara bersama diletakkan
dalam sebuah sistem yang disebut master list.
Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data
sesungguhnya bukanlah pekerjaan yang dilakukan setelah datadata terkumpulkan, melainkan analisis itu dilakukan sepanjang
proses penelitian, yang mulai dari perencanaan, pengumpulan
data, hingga penafsiran atau pembahasan data di lapangan.
Dengan kata lain, sukar bagi kita untuk memisahkan analisis data
dari pengumpulan dan penafsiran data dalam penelitian.
Selanjutnya, Spradley (2001; 117-119) memberi suatu
penjelasan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah
pemeriksaan atau pengujian sistimatis terhadap data yang telah
dikumpulkan sebagai esensi analisis data dalam penelitian
kualitatif. Bagi Spradley, yang dimaksud dengan pengujian
sistimatis terhadap data yang telah dikumpulkan, adalah: (1)
menentukan bagian-bagian dari data yang telah dikumpulkan dari
lapangan; (2) menemukan hubungan yang ada antara bagianbagian data tersebut dengan keseluruhan data. Semua itu,
menurut Spradley, dilakukan dengan cara mengkategorisasi
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informasi yang telah dikumpulkan, kemudian mencari hubungan
antara kategori-kategori yang telah dibuat. Spradley mengatakan
bahwa semua kegiatan seperti itu adalah kegiatan analisis data
penelitian kualitatif yang menerapkan cara berpikir dan prosedur
tertentu. Karena pemeriksaan atau pengujian yang sistimatis
terhadap data merupakan penentuan bagian-bagian data dan
penemuan hubungan atau kaitan yang ada antar data (reduksi
data).
Analisis data penelitian kualitatif sering dilakukan dengan
mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit kecil,
melakukan coding, mengaturnya ke dalam pola, memilih mana
data yang penting untuk ditelaah/dikaji. Hal ini dilakukan, dimulai
sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, dan dilanjutkan pada
saat berada di lapangan secara interaktif dan berlangsung terus
menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. (tidak diperoleh
lagi data/informasi baru). Dalam hal ini, Nasution (dikutip
Sugiyono, 2017: 336) menyatakan bahwa “Analisis telah mulai
sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke
lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian;
Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data ini lebih difokuskan
prosesnya selama di lapangan bersamaan dengan pengumpulan
data. Dapat dikemukakan disini bahwa dalam proses penelitiaan
kualitatif terdapat tiga tahapan prosedur analisis data, yakni
prosedur analisis data sebelum, sementara, dan setelah di
lapangan.

B. Prosedur analisis data sebelum di lapangan
Telah diuraikan sebelumnya bahwa analisis data dalam proses
penelitian kualitatif sudah dimulai sejak peneliti merumuskan dan
menjelaskan masalah yang akan menjadi fokus penelitiannya.
Seperti pandangan Lincoln dan Guba (dikutip Moleong, 2007: 93)
bahwa penentuan fokus/masalah bergantung pada paradigma
apakah yang dianut oleh seorang peneliti. Jadi peneliti dalam hal
ini telah memiliki persepsi terhadap adanya masalah, yang
mendorong peneliti melakukan analisa dengan paradigma yang
sedang berkembang, dan hal itu berarti peneliti telah pula memiliki
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informasi awal mengenai praktik studi riset yang akan
dilakukannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa tahap prosedur analisis
data dalam proses penelitian kualitatif sudah dimulai sejak
sebelum peneliti berada di lapangan risetnya.
Satori dan Komariah (2017: 84) mengemukakan hal senada
bahwa agar selaras dengan prinsip bahwa prosedur analisis data
kualitatif tidak didesain secara pasti di awal kegiatan penelitian
sebagaimana dalam penelitian kuantitatif (bahkan lengkap dengan
indikator data yang akan dikumpulkannya), maka bahasa yang
mungkin tepat pula untuk dikatakan adalah langkah awal sebagai
prosedur untuk analisis data penelitian kualitatif adalah memilih
topik. Dikatakan memilih topik, karena peneliti belum yakin betul
akan kepastian dari topik yang dipilih dari sekian banyak topik
tentang relevansinya untuk diteliti sesuai kondisi lapangan. Jadi,
awal dari prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif, dimulai
saat peneliti menentukan/merencana-kan suatu topik untuk
dipelajari yang selanjutnya dikaji melalui penelitian intensif secara
mendalam. Kalaupun peneliti kualitatif belum memiliki topik yang
pasti untuk dijadikannya fokus inquiri (penyelidikan), maka peneliti
dapat saja memulainya dengan memikirkan topik yang menarik
untuk dipelajari dengan menganalisis data-data umum dari topik
tersebut yang disertai dengan melakukan telaah pustaka terkait
topik tersebut.
Uraian penjelasan yang maknanya tidak berbeda pada uraian
sebelumnya terkait dengan hal prosedur analisis data dalam proses
riset kualitatif, dikemukakan pula oleh Neuman (2013: 468-469)
bahwa prosedur analisis data dalam proses melakukan riset
lapangan kualitatif lebih bersifat fleksibel dan kurang terstruktur
jika dibandingkan yang dilakukan pada riset kuantitatif. Neuman
menyebut prosedur awal analisis data dalam proses riset kualitatif
itu sebagai prosedur analisis data “persiapan memasuki lapangan”.
Dalam tahap proses analisis data persiapan memasuki lapangan
itu, hal penting yang perlu dilakukan peneliti, yakni: (1) belajar
menjadi fleksibel terhadap data-data awal yang umum; (2)
persiapkan diri dari data awal yang ada dengan membaca literatur;
(3) bersikap sadar diri dan memiliki pengetahuan mengenai
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kemampuan sendiri terhadap apa yang hendak diteliti (atas dasar
hasil menganalisis data awal); dan (4) Defokus dan Defocusing.
Defokus, kata Neuman (2013: 469) adalah suatu teknik
prosedur analisa dalam riset lapangan kualitatif yang penelitinya
menghilangkan berbagai asumsi dan prasangkanya di masa lalu,
dimana dalam melakukan analisis data awal, agar menjadi lebih
terbuka terhadap berbagai data peristiwa/situasi/latar di lokasi
lapangan risetnya. Dalam prihal ini, Kerlinger (2014: 7) memberi
saran pada peneliti untuk berupaya menganalisis data awal dengan
menjelaskan hubungan-hubungan antara fenomena-fenomena
yang berhasil teramatinya saat setelah melakukan orientasi awal di
lapangan risetnya, dan secara hati-hati mengesampingkan apa
yang di-namakan “penjelasan metafisik” yakni proposisi yang tidak
dapat berwujud dalam alam pikiran manusia, (hal metafisik,
pembaca dapat mempelajarinya dalam buku Kerlinger; Asas-asas
Penelitian Behavioral, hal. 6-8).
Defocusing, kata Neuman (2013: 469) berarti secara
bersungguh-sungguh mencoba membuat awal yang baru atas
data-data awal; sangat sadar dan ingin tahu kelanjutan dari bahan
hasil analisis data awalnya; dan tidak terbebani dengan berbagai
asumsi dan pra-sangka, sebab dalam penelitian kualitatif segala hal
yang terkait dengan kajian yang diteliti akan dapat saja berubah
bergantung situasi lokasi lapangan (field site; yakni lokasi alami
yang natural tempat peneliti akan dan sedang melakukan
penelitian lapangan kualitatif). Defocusing ini, kata Neuman terdiri
dari dua kegiatan yakni: (1) rencana pencarian jaringan data yang
luas agar dapat menyaksikan berbagai situasi, peristiwa, akivitas
orang, dan latar, serta melakukan analisis data awal untuk dapat
merasakan keseluruhan dari latar sebelum memutuskan apa yang
harus dimasukkan atau yang dikeluarkan saat berada di field
sitenya; dan (2) rencana memperluas pengalaman pengumpulan
data diluar peran profesional (prosedural) yang ketat agar bisa
memperoleh hasil pengalaman pengumpulan data di field site
sebanyak mungkin tanpa menghianati komitmen untuk menjadi
peneliti (etika penelitian).
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Prosedur analisis persiapan memasuki lapangan, kata Neuman
(2013: 468) berarti sebelum memasuki lokasi lapangan riset,
peneliti perlu berlatih melakukan analisis data pendahuluan
dengan mengamati rincian situasi biasa (data awal yang masih
bersifat umum) dan kemudian mencatat atau menuliskannya.
Faktor-faktor dari situasi biasa yang ada sebagai catatan awal itu,
merupakan bahan dasar penting dalam sebuah proses penelitian
kualitatif lanjutannya. Sebab, proyek studi lapangan riset kualitatif
itu, sering dimulai secara kebetulan atau karena kepentingan
sesuatu aktivitas.
Makna dari uraian Neuman itu, mengindikasikan bahwa dalam
proses penelitian kualitatif, prosedur analisis data dimulai sejak
sebelum peneliti berada di lapangan riset studinya. Data yang
dianalisis tersebut, merupakan data awal dari latar situasi terkait
dengan apa yang hendak ditelitinya. Kemungkinan saja, dari hasil
analisis awal, hal yang semula akan diteliti dapat lagi berubah oleh
karena adanya sesuatu hal atau objek yang lebih menarik untuk
diteliti. Karena hal seperti itu, merupakan hal yang wajar dalam
konteks penelitian kualitatif sebab itu merupakan salah satu ciri
khas dari studi riset kualitatif itu sendiri.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satori dan Komariah
(2017: 216) bahwa analisis data penelitian kualitatif sebelum di
lapangan, lebih mengarah pada analisis yang dilakukan terhadap
data-data hasil studi pendahuluan, atau terhadap data sekunder,
yang akan digunakan untuk menentukan topik/fokus penelitian.
Dengan kata lain, analisis untuk menentukan fokus atau topik
penelitian ini bersifat sementara, dan akan berkembang setelah
peneliti melakukan kegiatan studi mendalam dalam penelitian
selama di lapangan. Jadi, berdasarkan analisis data pendahuluan,
peneliti dapat menentukan fokus awal dan karakteristik dari objek
penelitiannya, yang kemudian dituangkannya dalam proses
penelitian di lapangan. Selanjutnya, saat ketika peneliti berada di
lapangan, hasil analisis pendahuluan tersebut akan dianalisa lagi,
apakah ada situasi baru, lalu dianalisa lagi, demikian seterusnya
sehingga dapat diperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan itu.
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Sebuah ilustrasi yang diungkapkan oleh Satori & Komariah
(2017: 216) yakni misalnya; seorang peneliti ingin mengangkat
tema tentang situasi proses belajar mengajar (PBM) di kelas yang
dilakukan guru. Lalu ia (peneliti) membuat proposal yang intinya
menampilkan usaha-usaha mengeksplorasi jenis-jenis PBM di kelas
yang dilakukan guru. Tetapi, setelah peneliti berada di lapangan
untuk pra-survey, Ia mendapati situasi PBM yang dilakukan guru
itu biasa-biasa saja, dan tidak menarik untuk diangkat sebagai topik
penelitian dan diambil pelajaran berharga. Malah peneliti
Menemukan situasi yang baru, dimana guru memberikan penangan khusus pada anak-anak (siswa) yang menunjukkan perilaku
menyimpang di kelasnya. Peneliti kemudian beralih perhatiannya
pada situasi yang baru itu, maka Peneliti pun fokus pada kondisi
yang baru tersebut lalu menganalisanya apakah tema yang baru itu
bisa layak untuk diangkat sebagai topik penelitian kualitatifnya. Hal
ini disebabkan fokus dalam penelitian kualitatif itu adalah fleksibel
dan bersifat sementara meskipun berada pada tema yang sama,
yang dalam ilustrasi ini bertemakan proses belajar mengajar di
dalam kelas.
Merefleksikan pengalaman pengamatan di awal proses serta
membiasakan diri sendiri secara sadar dengan paradigma
kualitatif, kata Neuman (2013: 469) merupakan pengetahuan
analisa penting dalam proses analisis data kualitatif. Untuk
melakukan penelitian kualitatif lapangan, peneliti harus dapat
memperbaiki keterampilan mencari (menggali dan membangkitkan) data, dan mendengarkan info secara lebih berhati-hati,
menggunakan memori jangka pendek, merefleksikan yang
terdapat dalam catatan memo jangka pendek itu, dan membiasakan diri untuk senantiasa mencatat moment lapangan dan
menuliskannya sebagai memo analitis untuk dapat dipergunakan
dalam analisis data selanjutnya selama sudah harus berada di
lapangan.
Penelitian kualitatif, melibatkan lebih dari sekedar hanya
menggabungkan beragam potongan informasi di lapangan.
Penelitian kualitatif bertumpu pada prinsip naturalisme, prinsip
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bahwa peneliti harus memeriksa peristiwa yang terjadi dalam latar
sosial sehari-hari yang alami dan berkesinambungan. Oleh
karenanya, prosedur analisis datanya di mulai sejak peneliti belum
memasuki lapangan risetnya (Neuman, 2013: 467). Sebelum
memasuki lokasi riset, perhatian yang ekstrim terhadap rincian
data situasi awal dan catatan memori jangka pendek, harus
dituliskan sebagai memo analitis yang penting bagi analisis
selanjutnya. Memo tersebut dapat terus meningkat sejalan
dengan praktik yang dilakukan saat berada di lapangan. Akan
tetapi, hal itu akan meningkat, setelah peneliti melakukan
sosialisasi pada latarnya, lalu menganalisisnya. Setelah hal itu
terlakukan, maka barulah peneliti masuk ke dalam latar dan mulai
berfokus pada penyelidikan.
Lebih lanjut, Neuman (2013: 468) mengatakan bahwa seperti
juga semua penelitian sosial, membaca literatur ilmiah saat
sebelum turun ke lapangan riset, membantu peneliti untuk
memelajari berbagai konsep, metode pengumpulan data,
perangkap tersembunyi, dan teknik untuk menyelesaikan konflik
dalam analisis data. Demikian juga, belajar membiasakan diri
menulis harian buku catatan lapangan atau jurnal riset pribadi
pada saat studi pendahuluan adalah praktik yang baik untuk
menulis catatan data di lapangan sebagai bahan untuk pencatatan,
pemeriksaan, dan analisis selama berada di lapangan riset.
Sebagai prosedur awal analisis data dalam riset kualitatif,
peneliti sudah harus mengaktifkan penulisan memo analitisnya.
Peneliti baiknya sesering mungkin menulis catatan, mulai dari
merencanakan topik/fokus, catatan data dari studi pendahuluan
atau orientasi awal pada latar, catatan dari hasil memelajari
literatur. Peneliti perlu merekam data awal dalam dalam catatan
memo analitisnya. Peneliti menuliskan komentar dalam catatan
mengenai; konsep, metode, tema, atau juga strategi penelitian
yang dipelajari dari literatur, lalu catatan itu di dipisahkan dalam
file-file yang berbeda atau diberkaskan menurut tujuan-tujuan
tertentu yang mungkin akan ada saat berada di lapangan.
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Selanjutnya Neuman (2013: 568) menambahkan penjelasannya bahwa pada tahap awal dari prosedur analisis data riset
kualitatif, peneliti sudah harus belajar untuk dapat menjadi
pencatat yang komplusif, karena keterampilan itu sangat
diperlukan ketika telah berada atau selama berada di lapangan dan
saat menuliskan laporan hasil riset. Sebagai pencatat yang
komplusif, maka peneliti menyimpan catatan data awal lapangan
yang terorganisir dalam file, dan membuat berbagai file dengan
subjek catatan memo analitis yang berbeda (file persoalan
metodologi, file menurut sumber data, file menurut rencana waktu
dan lokasi penting, file konsep-konsep atau tema penting dari
literatur, dan file lainnya menurut tujuan-tujuan tertentu). Hal
seperti ini, juga akan peneliti lakukan saat berada di lapangan,
bahkan hal itu semakin berkembang. Oleh sebab itu, keterampilan
dalam menjadi pencatat yang komplusif dan menuliskan catatan
memo analitis adalah hal yang urgen untuk dimiliki peneliti
kualitatif.
Memo analitis data awal, merupakan tipe catatan khusus hasil
diskusi pemikiran dan ide peneliti tentang proses penelitian yang
peneliti tulis untuk diri sendiri saat studi pendahuluan (orientasi
latar, studi literatur, dan refleksi data dokumentasi umum). Memo
analitis, berisikan ide-ide teoritis-praktis hasil pemikiran peneliti
sendiri mengenai konsep dan tema umum sesuai objek yang akan
diteliti yang menautkan data awal kongkrit dengan pemikiran
abstraksi data yang mungkin ada di lapangan (prediksi situasi
konteksnya nanti). Memo-memo tersebut hanya bersifat refleksi
dan pemikiran peneliti yang bermaksud untuk membantu peneliti
membentuk dasar awal bagi analisis data selama di lapangan.
Glaser & Strauss (dalam Satori, 2017: 191) mengatakan bahwa
memo analitis merupakan bentuk refleksi panjang yang berpusat
dari analisis persiapan awal peneliti sebelum berada di lapangan
risetnya.
Namun biasanya, kata Neuman (2013: 571), memo analitis
yang dibuat peneliti dari refleksi data orientasi awal itu, menjadi
dasar dari bagian analisis yang dikembangkan peneliti selama telah
berada di lapangan, dan dapat menjadi bagian pula dari laporan
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akhir. Memo analitis semacam yang dibuat peneliti ketika
melakukan analisis data dari orientasi awal, juga dibuat peneliti
saat selama berada di lapangan, hanya saja isi catatan analitisnya
telah berisikan hasil coding data dan fitur-fitur penting tentang
berbagai aspek temuan di lapangan. Catatan memo analitis seperti
itu biasa di sebut outcropping yakni sebuah catatan suatu aspek
empiris dalam analisis data kualitatif yang mengenali beberapa
peristiwa atau fitur hasil amatan situasi sewaktu menggambarkan
hubungan struktural yang lebih dalam pada konteks sosial
tertentu.
Mencermati uraian penjelasan Neuman di atas, dapat
dilustrasikan kerja proses analisis saat sebelum di lapangan, seperti
pada gambar ilustrasi berikut;
Orientasi Latar

Refleksi Data Awal
Catatan
Data Awal

Memo
Analitis Data
Awal

Catatan
File
Lainnya
(Hasil studi
literatur)

Siapkan
Diri

Masuk Lapangan Riset Kualitatif
(Mengumpulkan dan Menganalisis data)
Ilustrasi Prosedur Analisis Kualitatif Sebelum Di Lapangan
Sumber: Diadaptasi dari Neuman, (2013: 568)
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Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya dapat
dikatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif berbeda
dengan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif.
Analisis data kualitatif bersifat induktif (dari lapangan menuju
kesimpulan) dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis data kualitatif
adalah memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian,
konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru.
Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun
secara sistematis data yang diperoleh peneliti dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga
mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain.
Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan
sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan
hasil riset untuk disampaikan kepada orang lain.
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak
sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis data dilanjutkan
pada saat peneliti berada di lapangan sampai peneliti menyelesaikan kegiatan di lapangan dan selanjutnya menyusun laporan hasil
riset. Sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan
terhadap data hasil studi pendahuluan atau data-data sekunder.
Analisis data diarahkan untuk menentukan fokus penelitian.
Namun demikian fokus penelitian yang ditentukan sebelum
peneliti memasuki lapangan masih bersifat sementara. Fokus
penelitian yang ada pada awalnya kemungkinannya mengalami
perubahan atau berkembang setelah peneliti berada setting
natural dan melakukan analisis di lapangan.

C. Prosedur analisis data selama di lapangan
Dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang dikatakan Satori
dan Komariah (2017: 216) bahwa sebetulnya analisis data
dilakukan pada saat sebelum di lapangan, pada saat pengumpulan
data dan setelah pengumpulan data untuk pembuatan laporan
hasil akhir. Pada saat pengumpulan data, ketika peneliti melakukan
interview dan pengamatan, peneliti sudah harus melakukan
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analisis terhadap hasil amatannya dan jawaban informan atau
narasumber data. Bila ternyata kemudian hasil analisisnya
menunjukkan hasil belum memuaskan, maka peneliti mengulanginya lagi atau melanjutkan wawancara dengan mengajukan
pertanyaan lanjutan sehingga diperoleh hasil analisis data yang
memuaskan dan kredibel.
Dalam sebuah deskripsi pembahasan kajian yang dikatakan
Berg (2001; Hanurawan, (2016: 128) bahwa umumnya tiga
prosedur analisis data dalam penelitian kualitatif, sebelum
membuat laporan hasil penelitian, yakni seperti berikut: (1)
Prosedur Pertama; Reduksi Data; (2) Prosedur Kedua; Pemaparan
atau penyajian data; dan (3) Prosedur Ketiga; Pembuatan
kesimpulan dan verifikasi (validasi) data.
Selanjutnya, Satori dan Komariah (2017: 217) mengemukakan
bahwa dalam kaitannya dengan tahap proses analisis data di
lapangan, beberapa model prosedur analisis dapat digunakan,
tergantung tujuan dan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang
peneliti ingin terapkan. Seperti prosedur analisis data model
sirkuler dari Nasution (1988); prosedur model Creswell, prosedur
model Spradley, dan model prosedur lainnya.
Berikut di bawah ini, dipaparkan beberapa model prosedur
analisis data yang diawali dengan membahas model perosedur
analisis data yang diberikan oleh Miles dan Huberman (1984),
yakni sebagai berikut:
1.

Prosedur Analisis Data dari Miles & Huberman
Sejumlah peneliti dalam penelitian kualitatif berupaya
mengumpulkan data selama mungkin dan bermaksud akan
menganalisis setelah meninggalkan lapangan. Cara seperti itu bagi
peneliti kualitatif, kata Miles & Huberman (yang dikutip
Agustinova, 2015: 63) adalah sangatlah keliru, karena banyak
situasi atau konteks yang tidak terekam baik dan peneliti akan lupa
penghayatan situasinya, sehingga berbagai hal yang terkait dapat
berubah menjadi fragmen-fragmen yang tidak berarti. Sehingga
pekerjaan pengumpulan data kualitatif harus langsung diikuti
dengan pekerjaan analisis data seperti: menuliskan, mengedit,
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coding, mengklasifikasikan, mengkategorikan, menyusunnya,
mereduksi, menyajikan, dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam
analisis data.
Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga
datanya jenuh. Ukuran kejenuhan atas data ditandai dengan tidak
diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis
meliputi reduksi data, penyajian data (data dìsplay) serta
penarikan kesimpuIan dan venifikasi (yang dikutip Dharma,
2008:12). Selanjutnya, analisis data kualitatif model Miles dan
Hubermen yang terdiri atas tiga tahapan itu, penulis coba uraiakan
pada halaman berikut ini:
b. Tahap Reduksi Data
Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dan analisis. la
merupakan bagian dari analisis. Data yang diperoleh di
lapangan jumlahnya cukup hanyak, untuk itu perlu dicatat
secara teliti dan rinci. Reduksi data dapat diartikan sebagai
proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas
adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan
terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan,
maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih
kurang. Mereduksi data berarti melakukan proses pemilihan,
pemusatan perhatian pada pekerjaan pengkategorian,
penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang
telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan
mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan
analisis data selanjutnya, karena dapat mencarinya sewaktuwaktu bila diperlukan.
Sebagaimana yang dikemukakan pula oleh Patilima, (2015: 98)
bahwa reduksi data adalah proses analisis data kualitatif untuk
memilih, memusatkan perhatian, meyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatancatatan lapangan. Mereduksi data berarti membuat rangkuman,
memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting,
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mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak
perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih spesisifk dan mempermudah peneliti
melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data
tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di
lapangan, jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks
dan rumit. Untuk itulah diperlukan reduksi data sehingga data
tidak betumpuk dan mempersulit analisis data selanjutnya.
Reduksi data dilakukan dengan pertimbangan bahwa data
yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
perlu dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan dalam
pemecahan masalah penelitian. Dalam mereduksi data setiap
peneliti dipandu oleh pertanyaan penelitian yang harus dijawab
berdasarkan data. Jawaban pertanyaan tersebut merupakan
wujud nyata temuan penelitian. Ketika peneliti menemukan
sesuatu (data) yang belum jelas dan belum memiliki pola, maka
perlu segera dilakukan pencermatan melalui proses reduksi untuk
memahami makna yang terkandung dalam data tersebut. Secara
sederhana, ilustrasi reduksi data dapat digambarkan seperti
berikut ini:

Catatan
Lapangan

Hasil
Reduksi

2!1d2#3$4Ab
%5cA%BE&aC
*eD*E

AABECDE
dbcae
212345

Reduksi

Ilustrasi Prosedur Analisis Reduksi Data
Gambar Ilustrasi Analisis Reduksi Data
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Berdasarkan gambar sebelumnya, diperlihatkan peneliti
memperoleh data yang dituangkan dalam bentuk catatan
lapangan. Data tersebut diilustrasikan dalam simbol
(2!1d2#3$4Ab%5cA%BE&aC*eD*E). Kumpulan data simbol
tersebut belum memperlihatkan makna apa-apa. Untuk itulah,
maka peneliti melakukan reduksi data dengan cara sebagai
berikut:
1. Memilih data yang dianggap penting; Pada ilustrasi
tersebut, misalnya; dipilih data yang dinyatakan dalam
bentuk simbol huruf dan angka (21d234Ab5cABEaCeDE)
sebagai data yang dianggap penting. Sedangkan data lain
yang dinyatakan dalam simbol (!#$%%&**) dibuang karena
dianggap tidak penting.
2. Membuat kategori data; Pada ilustrasi tersebut dibuat tiga
kategori yaitu huruf besar, huruf kecil, dan angka.
3. Mengelompokkan data dalam setiap kategori; Pada
ilustrasi tersebut, data dikelompokkan dalam tiga kategori
yang telah ditetapkan yaitu huruf besar (AABECDE), huruf
kecil (dbcae), angka (212345).
Proses reduksi data yang diilustrasikan tersebut,
memperlihatkan bahwa data (catatan lapangan) yang sebelumnya
tidak jelas (“semerawut”) menjadi lebih jelas dan sistematis.
Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara data catatan
lapangan dengan data yang telah direduksi. Proses tersebut
tentunya akan mempermudah peneliti kualitatif memaknai makna
yang terkandung pada tahap analisis selanjutnya. Dalam
prakteknya, reduksi data tidak semudah seperti yang ditunjukkan
pada ilustrasi tersebut. Diperlukan proses berpikir kreatif,
kecermatan, dan juga wawasan yang luas dari peneliti tentang data
yang sedang ditelitinya. Bagi peneliti pemula, reduksi data dapat
dilakukan melalui diskusi dengan teman sejawat atau orang yang
dipandang ahli dalam bidangnya. Diskusi akan membuka dan
mengembangkan wawasan peneliti sehingga dapat mereduksi
data dengan baik. Reduksi data yang baik akan menghasilkan
sejumlah data yang memiliki nilai-nilai temuan sebagai bahan
untuk menarik kesimpulan (Patilima, 2015: 108).
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Menyambung penjelasan sebelumnya, sejumlah langkah
analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman
(dikutip Agustinova, 2015: 64) adalah seperti berikut ini:
1. Pertama; Membuat ringkasan: data kontak langsung dengan
orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah
pertama ini termasuk pula memìlih dan meringkas dokumen
yang relevan.
2. Kedua; Mengcoding. Pengkodean hendaknya memperhatikan setidak-tidaknya empat hal:
a. Digunakan simbol atau ringkasan.
b. Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu;
c. Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu;
d. Keseluruhannya dibangun dalam suatu sistem yang
integratif.
3. Ketiga; dalam analisis selama pengumpulan data adalah
pembuatan catatan obyektif. Peneliti perlu mencatat
sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau
situasi sebagaimana adanya, faktual atau obyektif-deskriptif.
4.

Keempat; membuat catatan reflektif. Menuliskan apa yang
terangan dan terfikir oleh peneliti dalam sangkut paut
dengan catatan obyektif tersebut diatas. Harus dipisahkan
antara catatan obyektif dan catatan eflektif.

5.

Kelima; membuat partisi. Miles dan Huberman menyarankan memisahkan komentar peneliti mengenai subtansial dan
metodologi. Komentar subtansial merupakan catatan
marginal;

6.

Keenam; penyimpanan data. Untuk menyimpan data
setidak-tidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan:
a. Pemberian label.
b. Mempunyai format yang uniform dan normalisasi
tertentu.
c. Menggunakan angka indeks dengan sistem yang
terorganisasi baik.
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7.

Ketujuh; analisis data selama pengumpulan data merupakan
pembuatan memo. Memo yang dimaksud Miles dan
Huberman adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide,
dimulai dengan pengembangan pendapat atau porposisi;

8.

Kedelapan; analisis data antar lokasi. Ada kemungkinan
bahwa studi dilakukan pada lebih dari satu lokasi atau
dilakukan oleh lebih dari satu peneliti. Oleh karena itu,
pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan
deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo
masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi
yang conform satu dengan lainnya, perlu dilakukan.

9.

Kesembilan; pembuatan ringkasan sementara antar lokasi.
Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang
dicari pada setiap lokasi.

Setelah tahapan tersebut, peneliti selanjutnya menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap
berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan
menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.
Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif
dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus
dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktifitas analisis.
Mencermati penjelasan di atas, seorang peneliti dituntut
memiliki kemampuan berfikir sensitif dengan kecerdasan,
keluasan serta kedalaman wawasan yang tertinggi. Berdasarkan
kemampuan tersebut peneliti dapat melakukan aktivitas reduksi
data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu
menjawab pertanyaan penelitian. Bagi peneliti yang haru, dalam
melakukan reduksi data dapat mediskusikan pada teman atau
orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan
peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data
yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang
signifikan. Selain itu pula, perlu untuk diketahui peneliti bahwa
tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan
berdasarkan data dalam konteks adanya. Oleh karena itu, kalau
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peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu
yang dipandang asing, tak di kenal, belum memiliki pola, justru
itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan
reduksi data (Satori dan Komariah, 2017: 219).
2.

Tahap Penyajian Data (Data Display)
Langkah analisis selanjutnya, setelah data direduksi, adalah
penyajian (display) data. Penyajian data adalah proses
pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau
pengelompokan-penglompokan data yang diperlukan. Penyajian
data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun
dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian
data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan,
hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart), dan lain
sejenisnya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan
memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan
merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini,
peneliti berusaha menyusun data relevan sehingga menjadi
informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu
(Depdiknas, 2008: 15).

Sehubungan dengan Penyajian data, Huberman and Miles
(1984; dalam Satori & Komariah, 2017: 219) menyatakan bahwa
“the most frequent form of penyajian data for qualitive research
data in the past has been narrative text” artinya: bahwa yang
paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Namun, juga
dapat berupa grafik, matrik, netwoork dan chart. Untuk mengecek
apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan, maka
perlu dijawab pertayaan berikut, apakah anda tahu apa isi yang
didisplaykan?. Miles & Huberman lebih lanjut mangatakan bahwa
“looking at displays help us to understand what is happening and
to do something-further analysis or caution on that understanding”; yang maknanya bahwa fungsi penyajian data, disamping
untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk
membantu peneliti dalam merencanakan langkah kerja
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selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dalam penyajian
data tersebut.
Proses data display dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa
yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk
mencapai tujuan penelitian. Penampilan atau penyajian data yang
baik dan jelas alur kerja pikirnya menurut Pattilima, (2005: 115)
merupakan hasil kerja analisis yang sangat diharapkan oleh setiap
peneliti. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting
menuju tercapainya analisis data kualitatif yang valid dan handal.
Secara sederhana, ilustrasi dari kerja penyajian data (data display)
dalam proses analisis data kualitatif dapat digambarkan seperti
ilustrasi berikut itu:

Hasil
Reduksi

AABECDE
dbcae
212345

Hasil
Display

Display

ABCDE
abcde
12345

Gambar Ilustrasi; Penyajian data dalam Penelitian
Kualitatif

Pada gambar Ilustrasi tersebut memperlihatkan data hasil
reduksi data yang telah dikelompokan berdasarkan sub kategori
tertentu yaitu huruf besar (AABECDE) huruf kecil (dbcae) dan
angka (212345). Kumpulan data dari setiap sub kategori itu belum
memperlihatkan adanya pola tertentu. Untuk itulah, peneliti
melakukan kerja penyajian data dengan cara menyajikan data
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berdasarkan pola tertentu (dalam bentuk urutan). Hasil penyajian
data tersebut adalah adanya tiga kelompok data yaitu huruf besar
(ABCDE) huruf kecil (abcde) dan angka (12345) yang telah tersaji
dalam suatu pola (berdasarkan urutanya). Terlihat adanya
perbedaan antara hasil reduksi data dengan penyajian data.
Penyajian data dalam suatu pola tertentu akan memberikan
kemudahan bagi peneliti untuk mendapatkan temuan sehingga
yang dapat dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan.
Milles & Huberman (dalam Afifuddin, 2012: 185) mengatakan
bahwa fenomena sosial adalah bersifat kompleks, dan dinamis
sehingga apa yang ditemukan saat seorang peneliti memasuki
lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan
mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa
yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih
bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama
memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu
didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis
tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang
grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara
induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan
selanjutnya diuji dan diperiksa melalui pengumpulan data yang
terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh
data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang
baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya di
displaykan pada laporan akhir penelitian.
Tahap penyajian data ini, merupakan prosedur analisis data,
dimana peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau
penampilan (display) dari data yang telah dikumpulkan dan
dianalisis sebelumnya di lapangan. Mengingat bahwa pada
umumnya peneliti kualitatif kerap banyak menyusun teks naratif
atas data yang diperolehnya, maka display biasanya pula adalah
format yang menyajikan informasi data secara tematik pula
kepada pembaca. Hal itu, karena penelitian kualitatif biasanya
difokuskan pada data yang berupa kata-kata yang menarasikan
tindakan- tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu.
Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dan
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situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dan
sistem sosial dimana seseorang berfungsi (contoh ruang kelas,
sekolah, departemen, keluarga, agen, masyarakat lokal, dll).
Karenanya Miles & Huberman (1984; dalam Agustinova, 2015: 66)
memperkenalkan dua macam format, yaitu bentuk diagram
konteks (context chart) dan matriks.
Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif
dengan model-model penyajian data yang analog dengan modelmodel penyajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan
tabel, grafik, matriks dan semacamnya; namun model-model
penyajian data yang diberikan Miles dan Huberman itu, bukan diisi
dengan angka-angka melainkan dengan narasi kata atau phase
verbal. Dalam bukunya Qualitative Data Analysis, Miles dan
Huberman (1984; yang dikutip oleh Agustinova, 2015: 67)
menyajikan mengenai model-model penyajian data untuk analisis
kualitatif. Dengan model-modelnya itu, Miles dan Huberman
bermaksud untuk mendorong tumbuhnya kreatifitas peneliti
untuk membuat modelnya sendiri, bukan hanya sekedar
konsumen model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman
menyajikan sembilan model dengan dua-belas contoh penyajian
data kualitatif bentuk matriks, gambar atau grafik yang analog
dengan model yang biasanya digunakan dalam metodologi
penelitian kuantitatif statistikal.
a. Model 1; adalah model untuk mendeskripsikan model
penelitian. Dapat berupa sosiogram, organigram atau
menyajikan peta geografis.
b. Model 2; adalah model yang dipakai untuk memantau
komponen atau dimensi penelitian, yaitu dengan checklist
matriks. Karena matriks itu tabel dua dimensi, maka pada
barisnya dapat disajikan komponen atau dimensinya, pada
kolom disajikan kurun waktunya. Isi checklist hanyalah
tanda-tanda singkat.
c. Model 3; adalah model untuk mendeskripsikan perkembangan antar waktu. Isinya bukan sekedar tanda cek, melainkan ada diskripsi verbal dengan satu kata atau phase.
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d. Model 4; adalah bentuk matriks tataperan, yang
mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan atau lainnya
dan berbagai pemeranan.
e. Model 5; adalah bentuk matriks konsep terklaster.
Digunakan untuk memuat ringkasan berbagai hasil
penelitian yang ada dari berbagai ahli yang pokok
perhatiannya berbeda.
f. Model 6; adalah bentuk matriks tentang efek atau pengaruh.
Model matriks ini hanya fungsi kolom-kolomnya dirubah
/diganti untuk mendeskripsikan perubahan sebelum dan
sesudah mendapat penyuluhan, sebelum dan sesudah
deregulasi dan maksud lain yang semacamnya.
g. Model 7; adalah matriks dinamika lokasi. Melalui model ini
diungkap dinamika lokasi untuk beruhah. Model ini berguna
bagi peneliti yang memang hendak melihat dinamika sosial
suatu lokasi, tetapi memang tidak banyak peneliti yang
mengungkap hal tersebut cukup sulit.
h. Medel 8; adalah matriks untuk menyusun daftar kejadian.
Daftar kejadian dapat disusun secara kronologisnya atau bisa
juga di klasterkan.
i. Model 9; adalah jaringan klausal dari sejumlah kejadian yang
ditelitinya. Dari deskripsi atau kejadian yang diringkaskan
dalam berbagai model tersebut dapat di harapkan agar
mempermudah peneliti untuk merumuskan prediksinya.
Selanjutnya, Miles dan Huberman menyarankan bahwa dalam
melakukan penyajian data selain dengan teks yang naratif juga
dapat berupa: bagan, hubungan antar kategori diagram alur (flow
chart) pictogram dan sejenisnya. Sebagaimana dengan proses
reduksi data, membuat dan menggunakan model matriks bukanlah
sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris
dari suatu matriks untuk data kualitatif dan menentukan data yang
mana saja dan dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan dalam
sel matriks yang mana adalah juga aktivitas dalam proses analisis
data.
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3. Prosedur Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing
/verification).
Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif
adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan
verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat
sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang
mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk
mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi
data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal
didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan
kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka
kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel
(Depdiknas, 2008: 16).
Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses
perumusan makna dan hasil penelitian yang diungkapkan dengan
kalimat yang singkat, padat, jelas dan mudah difahami, serta
dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan ulang
mengenai kebenaran dari penyimpulan tersebut, khususnya
berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul,
tujuan dan perumusan masalah yang ada. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak
ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan
data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke
lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya (Satori &
Komariah, 2017: 220).
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi
rnungkin juga tidak, karena rnasalah dan rumusan masalah
dalampenelitian kualitatif masih hersifat sementara dan akan
berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan
dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat
berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya
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masih belum jelas atau masih samar, sehingga setelah diteliti
menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif,
hipotesis atau teori grounded (Satori & Komariah, 2017: 221).
Sejak awal pengumpulan data, peneliti sebaiknya mulai
memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data
yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Pada langkah verifikasi
dari tahapan prosedur analisis data ini, peneliti sebaiknya masih
tetap terbuka untuk menerima masukan data dari lapangan.
Bahkan pada langkah verifikasi ini sebagian peneliti kualitatif
seringkali masih kadang ragu-ragu meyakinkan dirinya untuk dapat
mencapai kesimpulan pada tingkat final, di mana langkah
pengumpulan data dinyatakan telah berakhir (Patilima, 2015: 177).
Umumnya, ketika peneliti terjun ke lapangan, 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 diperlukan peneliti.
Persyaratan data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut
seperti, absah, berbobot, dan kuat, sedangkan data lain yang tidak
menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus
dipisahkan. Memilih data yang memenuhi persyaratan tersebut
tidaklah mudah. Proses tersebut di samping memerlukan ketelitian
dan kecermatan, peneliti harus menggunakan metode yang variatif
dan tepat agar diperoleh data yang dapat digunakan untuk tujuan
reduksi (Depdiknas, 2008: 16).
Untuk mencapai tujuan tersebut beberapa taktik penting
termasuk menguji atau mengkonfirmasi makna, menghindari bias,
dan meyakinkan kualitas kesimpulan perlu dilakukan selama
melakukan analisis data, agar dapat menghasilkan data yang
berkualitas. Oleh karena itu, langkah verifikasi perlu ditempuh
peneliti untuk menunjang kesimpulan yang diambil agar dapat
kredibel. Untuk dapat mengetahui kualitas data, seorang peneliti
dapat menilai melalui beberapa metode pemeriksaan atau
pengujian data kualitatif, seperti berikut:
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a.
b.
c.
d.

Mengecek representativeness/keterwakilan data
Mengecek data dari pengaruh peneliti
Mengecek melalui triangulasi
Melakukan pembobotan bukti dari sumber data-data yang
dapat dipercaya
e. Membuat perbandingan atau mengkontraskan dengan
memperbandingkan data, dan
f. Penggunaan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memaknai data negatif (Pattilima, 2015)
Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh
dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti
memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam mendukung
tercapainya tujuan penelitian. Emzir (2016: 133) mengemukakan
bahwa peneliti kualitatif berpengalaman dan berkompoten dapat
menangani kesimpulan-kesimpulan hasil secara jelas, memelihara
kejujuran dan kecurigaan (skeptis). Tetapi disadarinya pula bahwa
kesimpulan akhir masih jauh atau baru mulai dan pertama masih
samar, kemudian melalui langkah-langkah verifikasi mungkin akan
dapat meningkat menjadi eksplisit dan mendasar. Kesimpulan
“akhir” mungkin tidak terjadi hingga saat pengumpulan data
selesai, itu tergantung pada ukuran korpus data-data dari catatan
lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode-metode
perbaikan dan pemeriksaan data yang digunakan. Pada tahap ini,
kesimpulan hasil itu, masihlah sebagaian dari suatu konfigurasi
gemini. Oleh karena itu, kesimpulan hasil juga diverifikasi
sebagaimana peneliti memrosesnya.
Prosedur analisis data kualitatif model Miles & Huberman itu
(dalam Satori & Komariah, 2017: 218), dapat diilustrasikan seperti
pada gambar di bawah ini:
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Gambar Proses Analsis Data dalam Penelitian Kualitatif

4. Prosedur Analisis Data Kualitatif Model Spradley
Spradley (1980; dikutip Agustinova, 2015: 69) membagi
analisis data dalam penelitian, berdasarkan tahapan dalam
penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif menurut
Spradley bahwa proses penelitiari kualitatif setelah memasuki
lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci
“key informant” yang merupakan informan yang berwibawa dan
dipercaya mampu “membukakan pintu” kepada peneliti untuk
memasuki obyek penelitian.
Setelah menemukan informan kunci tersebut peneliti
melakukan wawancara mendalam kepada informan tersebut dan
mencatat hasil wawancara. Selanjutnya perhatian peneliti pada
obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif,
dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara untuk
menemukan domain-domain penting. Berdasarkan hasil analisis
wawancara tersebut, selanjutnya peneliti melakukan analisis
domain.
Pada langkah ketujuh peneliti sudah menentukan fokus dan
melakukan analisis taksonomi. Berdasarkan hasil analisis taksonomi yang dilakukan, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan
kontras, kemudian dilanjutkan dengan analisis komponensial. Hasil
dari analisis komponensial, menjadi acuan selanjutnya bagi peneliti
untuk melakukan analisis kultural dalam menemukan tema-tema
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budaya. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya peneliti
menuliskan laporan penelitian etnografi. Menurut Spradley (1980)
analisis data dalam penelitian kualitatif etnografi yaitu analisis
domain, taksonomi, komponensial, dan analisis tema cultural.
Berikut ini diuraikan prosedur analisisnya.
a. Prosedur analisis domain (domain analysis)
Analisis kawasan domain merupakan suatu cara berfikir yang
sistematis memberikan atau menguji sesuatu untuk
menentukan hubungan antar bagian, (domain) serta hubungan
bagian-bagian itu dengan keseluruhan domain. Menurut
Spradley (1980) analisis kawasan domain ini merupakan jenis
alat berfikir untuk menemukan domain-domain kultural. Dalam
analisis kawasan domain ini, terdapat tiga elemen dasar domain
yaitu cover term, included term dan semantic relationship.
Secara umum, terdapat enam tahapan kerja yang dilakukan
dalam analisis data domain yaitu:
1) memilih salah satu hubungan semantik dari sembilan
hubungan semantik yang tersedia untuk memulai kerja
analisis domain;
2) menyìapkan lembar analisis domain;
3) memilih salah satu sampel catatan lapangan yang dibuat
terakhir, untuk memulai analisis domain;
4) mencari istilah acuan (cover) dan istilah bagian (include
term) dari catatan lapangan (data) yang cocok atau saling
memiliki keterkaitan hubungan semantik dan memilahmilahnya berdasarkan kategori domainnya;
5) mengulangi usaha pencarian domain-domain dan
memasukkan pada kategorinya masing-masing sampai
semua hubungan semantik atas domain-domain yang
teridentifikasi itu habis;
6) membuat daftar domain yang ditemukan (yang
teridentifikasikan) secara lengkap.
Setelah melakukan analisis domain dengan mengikuti langkah
prosedur di atas, maka selanjutnya peneliti memasuki tahapan
kerja analisis taksonomi.
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b. Prosedur Analisis Taksonomi (taxonomic analysis)
Prosedur tahap kerja dalam analisis taksonomi, menurut
Spradley (1980; dikutip Agustinova, 2015: 70) ditujukan untuk
mencari struktur internal antara komponen dari masing-masing
kawasan domain yang telah teridentifikasi dari hasil analisis
domain dengan berpedoman kepada langkah-langkah yang
telah ditentukan. Setelah peneliti melakukan kerja analisis
domain, dan sehingga ditemukan domain-domain atau kategori
dari situasi sosial tertentu, maka selanjutnya ditetapkan satu
atau beberapa domain sebagai fokus penelitian. Domain yang
telah dijadikan fokus tersebut, perlu peneliti perdalam lagi
melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data
dilakukan secara terus menerus melalui pangamatan,
wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang
terkumpul menjadi banyak dan bervariasi. Dan setelah semua
data terkumpulkan, maka untuk pengelolaan data-data itu
diperlukan suatu analisis lagi yang disebut dengan analisis
taksonomi.
Secara umum menurut Spradley (1980; dalam Agustinova,
2015: 70) bahwa terdapat tujuh langkah kerja analisis
taksonomi yaitu: (i) memilih salah satu domain untuk dianalisis;
(ii) mencari kesamaan atas dasar hubungan semantik yang sama
yang digunakan untuk domain itu; (iii) mencari tambahan istilah
bagian; (iv) mencari domain yang lebih besar dan lebih inklusif
yang dapat dimasukkan sebagai sub-bagian dari domain yang
sedang dianalisis; (v) membentuk taksonomi sementara; (vi)
mengadakan wawancara terfokus untuk mengecek analisis
yang telah dilakukan; dan (vii) membangun taksonomi secara
lengkap.
Jadi analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan
data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah
ditetapkan. Dengan demikian domain dari hasil analisis domain
yang telah ditetapkan menjadi cover term, kemudian oleh
peneliti dapat diurai secara lehih rinci dan mendalam dengan
melakukan analisis taksonomi ini untuk menemukan elemen
yang serupa atau serumpun/sejenis dari domain yang menjadi
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focus tersebut. Hasil dari analisis taksonomi dapat disajikan
peneliti dalam variasi bentuk diagram, seperti diagram kotak,
diagram garis, diagram simpul, dan juga outline. Selanjutnya
menurut Sugiyono (2017: 359), apabila peneliti ingin lebih
mendalami lagi domain dari hasil analisis taksonomi ini terkait
dengan kekontrasan atau perbedaan dalam domain itu, maka
peneliti dapat melanjutkan pengumpulan data bersifat
triangulasi dan melakukan analisis melalui analisis
komponensial.
c. Prosedur Analisis Komponensial
Analisis komponensial (componential analysis) dilakukan untuk
menentukan komponen-komponen yang mengandung arti
sistematik, yang berhubungan dengan kategori budaya/konteks
sosial agar sejumlah dimensi yang spesifik dan kontras dapat
diidentifikasi, diajukan sejumlah pertanyaan kontras. Pada
analisis komponensial, yang dicari dalam domain bukanlah
keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki
perbedaan atau yang kontras untuk diorganisasikan (Sugiyono,
2017: 360). Data dicari melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data
yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang
spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat
ditemukan.
Sebagaimana yang dikatakan Spradley (1997 yang dikutip
Agustinova, 2015: 71), bahwa langkah prosedur dalam
melakukan analisis komponensial, secara umum yakni seperti
berikut ini:
1)
2)
3)
4)
5)

Memilih domain yang hendak dianalisis;
Mengidentifikasi seluruh kontras yang telah ditemukan;
Menyiapkan lembar paradigma;
Mengidentifikasi dimensi kontras yang memiliki dua nilai;
Menggabungkan dimensi kontras yang berkaitan erat menjadi
satu kesatuan;
6) Menyiapkan pertanyaan kontras untuk ciri domain yang tidak
ada;
7) Mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data;
8) Menyiapkan paradigma secara lengkap.
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Emzir (2016: 249) mengatakan bahwa melalui hasil kerja
perangkat analisis komponensial ini, peneliti dapat memiliki
atribut untuk semua kategori tema budaya/objek dalam
konteks sosial dalam sebuah bagan yang dikenal sebagai sebuah
paradigma yang tidak hampa makna yang disertai dengan
dimensi-dimensi kekontrasannya. Selanjutnya, jika peneliti
ingin mencari dan menemukan “benang merah” antar tema
yang mengintegrasikan lintas domain yang ada dari hasil-hasil
analisis domain, taksonomi, dan analisis komponensial
tersebut, maka dapat saja peneliti melanjutkan penelitian dan
melakukan analisis tema kultural (Sanapiah Faisal; dalam
Sugiyono, 2017: 360). Berikut di bawah ini penulis uraikan
secara umum prosedur kerja dalam analisis tema kultural itu.
d. Prosedur Analisis Tema Kultural (Cultural Theme)
Analisis Tema Kultural adalah analisis dengan memahami
gejala-gejala yang khas dan analisis sebelumnya. Analisis ini
mencoba mengumpulkan sekian banyak tema, fokus budaya,
nilai, dan simbol-simbol budaya/objek sosial yang ada dalam
setiap domain. Selain itu, sebagaimana yang dikemukakan
sebelumnya bahwa analisis tema budaya merupakan pula
upaya mencari “benang merah” antar tema yang
mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan
benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan
komponensial tersebut, menurut Sugiyono (2017: 360) maka
selanjutnya akan dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan”
situasi sosial/obyek penelitian yang sebelumnya masih gelap
atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian maka
menjadi lebih terang dan jelas. Berdasarkan analisis tema
budaya tersebut selanjutnya dapat disusun judul penelitian
baru, apabila judul dalam proposal berubah setelah peneliti
memasuki lapangan.
Dalam penelitian kualitatif yang baik, justru judul laporan
penelitian tidak sama dengan judul dalam proposal. Menurut
Sugiyono (2017: 362) hal ini, berarti peneliti mampu
melepaskan diri tentang apa yang difikirkan sebelum penelitian,
dan mampu melihat gejala dalam situasi sosial/objek penelitian
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yang alamiah (bagian-bagian, hubungan antar bagian dan
hubungan keseluruhan), lebih mampu memperhatikan kondisi
yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan menemukan
judul/topik baru dalam laporan penelitian, berarti peneliti telah
melakukan analisis tema, dan temanya diwujudkan dalam judul
penelitian.
Analisis tema kultural atau tema budaya/objek sosial, prosedur
analisisnya dilakukan untuk tujuan-tujuan penelitian kualitatif,
khusus etnografi. Menurut Emzir (2016: 260) dengan mengutip
pandangan Spradly (1971) bahwa dalam analisis tema kultural
untuk tujuan-tujuan penelitian etnografis biasanya akan
didefinisikan sebuah tema budaya/objek penelitian sebagai
“any principle recurrent in a number of domains, tacit or explicit,
and serving as a relationship among subsystems of cultural
meaning” yang berarti bahwa suatu prinsip yang muncul
berulang dalam sejumlah domain, tacit atau eksplisit, dan
memenuhi sebagai sebuah hubungan antar subsistem dari
makna budaya (objek sosial penelitian).
Tema tacit adalah tema-tema yang tinggal tak diucapkan. Orang
tidak dapat mengungkapkannya dengan mudah, namun
demikian mereka (orang-orang tersebut) mengetahui prinsip
budaya tersebut dan menggunakannya untuk mengatur
sikap/perilaku dan menginterpretasikan pengalaman. Dalam
hal tema tacit ini, peneliti/etnografer harus membuat
kesimpulan tentang prinsip-prinsip yang ada dalam tema tacit
itu. Tema eksplisit merupakan tema-tema yang terkandung
dalam sebuah simbol atau ungkapan isyarat (simbolis) yang
memungkinkan etnografer/peneliti merumuskan satu tema
budaya/objek penelitian. Tema-tema adalah pernyatanpernyataan yang memiliki sebuah tingkat generalitas tinggi dan
beraplikasi pada sejumlah situasi dan biasanya berulang dalam
dua atau lebih domain.
Tema tidak hanya muncul lagi melalui bagian-bagian yang
berbeda dari sebuah domain budaya/objek penelitian, tetapi juga
menghubungan sub-sub bagian dari sebuah budaya/objek
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penelitian. Tema-tema memenuhi sebuah hubungan semantik
umum di antara domain-domain. Oleh karena itu, suatu cara tematema dapat dideteksi adalah dengan melihat hubungan di antara
domain dan menguji kekontrasan dimensi-dimensi yang ada dari
beberapa domain tema itu (yang diteliti). Melalui analisis
komponenesial yang kemudian dilanjutkan dengan pekerjaa
analisis tema kultural/budaya, maka kerja pendektesian domain
itu dan untuk menemukan tema kultural dapat terlakukan.
Sebelum melakukan analisis tema kultur budaya Spradley
(1997 yang dikutip Agustinova, (2015: 71) menyarankan beberapa
hal untuk dilakukan peneliti yakni seperti: (1) membaca secara
cermat keseluruhan catatan penting; (2) memberikan kode pada
topik-topik penting; (3) menyusun tipologi; dan (4) membaca
pustaka yang terkait dengan masalah dan konteks penelitian.
Berdasarkan seluruh hasil ketiga usaha tersebut, peneliti
melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi dan
argumentasi. Sekali lagi di sini diperlukan suatu kepekaan,
kecerdasan, kejelian, dan kepakaran peneliti untuk nantinya dapat
menarik kesimpulan secara umum sesuai sasaran penelitian.
Selanjutnya, pada literatur yang tulis oleh Emzir (2016: 267)
dikemukakan bahwa beberapa prosedur strategis disarankan
Spradley untuk membuat analisis tema atau berusaha menemukan
tema kultural/objek penelitian yang universal melalui cara yaitu:
1) Melakukan tahap pendahuluan yakni sebuah usaha pencarian:
(a) bagian-bagian dari sebuah budaya/objek; (b) hubungan di
antara bagian-bagian itu; dan (c) hubungan dari bagian-bagian
secara keseluruhan.
2) Immersion (pencelupan atau melebur diri); yakni memfokuskan
diri dalam sebuah tema budaya atau tema objek penelitian,
sedalam mungkin, dengan serangkaian pengumpulan data
privat, atau tidak dinyatakan, dan kadang-kadang operasi tanpa
sadar, untuk mengintegrasikan sejumlah besar informasi data
ke dalam sebuah set proposisi yang tersusun dan koheren.
3) Melakukan analisis komponensial terhadap istilah acuan; pada
tahap ini, peneliti membuat daftar domain-domain
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budaya/objek sosial (daftar ini biasanya sudah ada karena
peneliti melakukan analisis domain dan taksonomi dan juga
analisis komponensial). Peneliti dapat menggunakan peralatan
analisis yang sama (alat ketiga analisis sebelumnya) untuk
memeriksa kembali semua domain untuk melihat kemungkinan
yang dapat melengkapi sebuah taksonomi, dan dari taksonomi
itu apakah juga memperlihatkan kekontrasan pula. Kemudian
mengaitkan dengan perspektif tema yang ditelitinya/perspektif
budaya yang lebih luas.
4) Menemukan perspektif yang lebih luas melalui pencarian
domain dalam pandangan budaya atau objek sosial; Dari daftar
hasil kerja tahap ke-tiga di atas, peneliti kemudian berusaha lagi
untuk memfokuskan perhatian pada rangkaian kategori domain
budaya yang ada dan mengaitkannya dengan perspektif budaya
yang lebih luas pada sebuah latar sebagai suatu keseluruhan.
Cara lainnya adalah coba membandingkan latar-latar budaya
yang ada dengan latar budaya/objek yang menjadi fokus
perhatian penelitian.
5) Menguji dimensi kontras seluruh domain yang telah dianalisis;
pada tahap prosedur ini, peneliti melanjutkan kerja analisis
yakni membandingkan sebuah domain tunggal di dalam sebuah
latar budaya yang memiliki satuan unit kesamaan pada dalam
domain budaya yang lain. Sebuah contoh diberikan Spradley &
Mann (Emzir, 2016: 273) yakni studi tentang pelayanan
minuman yang memiliki kesamaan pola pelayanan dan
hubungan yang ada. Contoh hasil analisis tema kultural itu
diberikan oleh Spradley & Mann, seperti berikut:

Restoran
kegemaran
Club
Malam

Jenis
Menu
Umum

Dimensi Kontras
Anggot
Pelayanan
Jenis
a
Minuman
Hiburan
Pribadi
Keras
Ya

‘Nama’

Ya
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Restoran
Makan
Special
Club
Super
Teather
Makan
Malam
Steak
House
Restoran
Keluarga

Khusus

Tidak

Musik

Ya

Umum

Tidak

Musik

Ya

Umum

Tidak

Live
play

Ya

Khusus

Tidak

Umum

Tidak

Musik/no Variasi
Tidak
ada

Tidak

6) Mengidentifikasi pengorganisasian domain untuk mencari
kesamaan di antara dimensi kontras; pada tahap ini peneliti
menguji dimensi kontras untuk semua domain yang telah
dianalisis secara detail. Dimensi kontras menggambarkan
semacam atribut-atribut individual yang diasosiasikan dengan
sebuah istilah spesifik. Misalnya; seorang pengembara
diasosiasikan dengan bar/alkohol.
7) Membuat gambar untuk memvisualisasi hubungan antar
domain; pada tahapan ini peneliti mencoba dan
memvisualisasikan hubungan di anatara domain-domain yang
spesifik dengan membuat diagram skematis tentang latar
budaya. Sebagai contoh yang diberi Spradley; budaya
gelandangan berhubungan dengan, paling tidak dengan hal-hal
berikut: situasi keluarganya, hakim, kepolisian, kantor sosial,
bar/toko minuman beralkohol, misi religius, pedagang
rongsokan, pekerjaannya, ahli ilmu sosial, dan lebih banyak lagi.
Hubungan aspek itu dengan gelandangan divisualisasikan dalam
sebuah diagram atau matriks sebagai bentuk mobilitas budaya
gelandangan dengan berbagai aspek kehidupan mereka,
sehingga tervisualisasikan bagian-bagian dari sebuah latar
budaya dan mobilitas hubungan-hubungannya.
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8) Mencari tema-tema universal sebagai dasar latar acuan dalam
analisis kultural atau sebagai suatu basis untuk menyelidiki data
yang ada di tangan; pada tahap ini peneliti memilih di antara
beberapa tema yang bersifat umum dan universal untuk
menjadi latar basis data untuk dianalisis melalui analisis tema
kultural. Dalam hal ini Spradley menyodorkan beberapa contoh
topik latar sosial untuk menjadi sugesti bagi peneliti, yang
terdiri atas enam topik universal yakni tema: konflik sosial,
kontradiksi budaya, teknik kontrol sosial, mengelola hubungan
sosial impersonal, perolehan dan pemertahanan status; dan
memecahkan masalah. Sesuai dengan topik penelitian tersebut,
maka Spradley menyarankan peneliti untuk memilih topik tema
pemecahan masalah sosial.
Satori dan Komariah (2017: 220) mengatakan bahwa analisis
data kualitatif menurut model Spradley ini merupakan model
analisis siklikal yang menyatakan bahwa pekerjaan analisis data
kualitatif terkait secara teknis dengan proses penelitian kualitatif
yang terdiri dari: (1) Pengamatan Deskriptif; (2) Analisis Domain;
(3) Pengamatan Terfokus; (4) Analisis Taksonomi; (5) Pengamatan
terpilih; (6) Analisis Komponensial; dan (7) Analisis Tema;
Keterkaitan proses tersebut dapat diilustasikan seperti pada
gambar berikut ini:
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Pengamata
n Deskriptif
Analisis
Tema-tema

Analisis
Kompenen

Pengamata
n Terpilih

Analisis
Domain

Pengamata
n Terfokus

Analisis
Taksonomi

Ilustrasi Prosedur Analisis Data Model Siklikal Spradley

Dari ilustrasi tersebut dapat diuraikan dengan penjelasan
keterangan sebagai berikut:
1) Pengamatan Deskriptif;
Tahap awal prosedur analisis data model siklikal yang
dilakukan dengan mempergunakan acuan hubungan semantik
yang terdapat pada data yang dikaitkan dengan masalah
penelitian. Saat melakukan analisis data pengamatan
desriptif, biasanya seluruh hubungan semantik itu yang
terkandung dalam data dapat diidentifikasikan. Tahap
pengamatan deskriptif merupakan kegiatan pengumpulan
informasi atau data yang sering dilakukan melalui observasi
dan wawancara.
2) Analisis Domain;
Merupakan upaya analisis untuk memperoleh gambaran
umum dan menyeluruh dari suatu situasi sosial (place, actor,
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activity) dengan jalan membuat domain-domain atau
kategori-kategori. Dilakukan terhadap data-data yang
diperoleh dari observasi/pengamatan berperan serta
/wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat di
dalam catatan lapangan.
3) Pengamatan Terfokus;
Tahapan kerja pengamatan terfokus ini, dilakukan setelah
analisis domain berdasarkan fokus yang sudah dipilih
sebelumnya oleh peneliti. Prosedur ini dilakukan untuk
memperdalam informasi/data yang telah diperoleh melalui
pengajuan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kontras,
kemudian dimuat di dalam catatan lapangan. Domain yang
terpilih peneliti dari sejumlah domain yang ada, ditetapkan
sebagai fokus penelitian. Setelah menetapkan domain itu
sebagai fokus penelitian, selanjutnya peneliti melakukan
pembangkitan atau penggalian dan pengumpulan data-data
lagi. Data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis untuk
ditemukan kesamaan yang lebih spesifik dalam domain.
4) Analisis Taksonomi;
Menganalisis data yang banyak dari hasil pengum-pulan data
kembali di lapangan mengenai domain fokus penelitian (hasil
tahap tiga). Domain terpilih itu merupakan cover term yang
diurai lebih rinci dan mendalam lagi dalam analisis taksonomi,
sehingga diketahui struktur internalnya, dan dapat
diketemukan elemen-elemen yang serumpun atau serupa
yang termasuk dalam kategori domain yang menjadi fokus
penelitian.
5) Pengamatan Terpilih;
Tahapan dimana peneliti melakukan pengumpulan informasi
atau data mengenai elemen-elemen struktural internal yang
serumpun atau serupa untuk bahan analisis selanjutnya.
6) Analisis Komponen;
Tahap analisis dimana peneliti mengorganisasikan elemenelemen yang memiliki perbedaan atau kontras. Misalnya, jika
dalam analisis taksonomi ditemukan kesamaan kelompok
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jenjang dan jenis sekolah, maka dalam tahapan analisis
komponen dicari hal perbedaan/kontrasnya dalam aspek
tujuan sekolah, kurikulum, peserta didik, dan lain sebagainya.
7) Analisis Tema
Merupakan upaya mencari benang merah yang
mengintegrasikan lintas domain yang telah melalui tahap
analisis taksonomi dan analisis komponen, sehingga tersusun
konstruksi bangunan situasi sosial secara keseluruhan yang
lebih jelas, yang kemudian dinyatakan (sesuai dengan) tema
atau dijadikan sebagai judul penelitian.
5. Prosedur Analisis Data Model Strauss & Corbin
Menurut Strauss & Corbin (1990: 58; yang dikutip Agustinova,
2015: 71) bahwa analisis data kualitatif khususnya dalam
penelitian grounded theory terdiri dari tiga jenis pencodean utama
yaitu pengkodean terbuka (opening coding), pengkodean berporos
(axial coding), dan pengkodean selektif (selective coding).
a. Prosedur pengkodean terbuka (open coding)
Pengkodean terbuka (open coding) adalah peneliti membentuk
kategori informasi tentang peristiwa atau fenomena yang
dipelajari. Tahapan prosedur analisis data ini, harus diselesaikan
dulu peneliti karena tanpa ada hasil dari analisis tahap pertama
ini, tahap analisis selanjutnya tidak dapat atau sukar mengambil
bagian dalam proses analisis secara keseluruhan yang hal ini
berarti kegiatan analisis data berjalan statis. Selama
pengkodean terbuka data dipecah ke dalam bagian-bagian
terpisah, diuji secara cermat, dibandingkan untuk persamaan
dan perbedaannya dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
sesuai dengan situasi atau fenomena yang tercermin dalam
data.
Melalui proses open coding ini, asumsi peneliti tentang
fenomena yang dipertanyakan mengarah pada temuan-temuan
baru. Pengkodean terbuka (open coding) dilakukan dengan cara
seperti berikut:
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1. Memberikan pelabelan terhadap fenomena; pada tahap
kerja
ini,
peneliti
melakukan
pemisahan
dan
pengkonseptualisasian nama menggunakan sebuah kalimat
atau paragraph, untuk pemberian label dari setiap insiden,
idea, atau peristiwa secara terpisah sebagai kode nama yang
mewakili fenomena itu.
2. Melakukan analisis pengkodean untuk menemukan
kategori-kategori; setelah peneliti mengidentifikasi
fenomena tertentu dalam data, peneliti mulai
mengelompokkan konsep-konsep di sekitarnya, ini dilakukan
untuk menyerdahanakan tumpuk-an data melalui cara
mereduksi sejumlah unit data yang dikerjakan dari lapangan.
Proses pengelompokan konsep-konsep itu, mengacu
kategori data yang memiliki hubugan dengan fenomena
yang sama.
3. Memberikan nama pada kategori data; penamaan sebuah
kategori diberikan oleh peneliti itu sendiri agar peneliti dapat
mengingatnya. Sebaiknya nama yang dipilih adalah nama
paling logis yang berhubungan dengan data yang
mewakilinya, dan tertuliskan cukup jelas agar mengingatkan
peneliti sebagai referensinya dalam analisis berikutnya.
4. Mengembangan kategori-kategori dalam istilah properti dan
dimensinya; properti dan dimensi penting untuk mengenali
dan mengembangkan secara sistematis kategori data.
Karena keduanya membentuk dasar-dasar pengenalan yang
kuat antar kategori dengan subkategorinya atau yang
membuat situasi keterhubungan antara kategori dan
subkategori data.
5. Melakukan pengkodean terbuka secara bervariasi; pada
tahapan ini, peneliti dapat memulai analisis data hasil
wawancara dan observasi dengan cara: 1) menganalisis
suatu catatan data baris demi baris; 2) melakukan
pengkodean pada kalimat atau paragraf dari catatan data
lapangan; 3) mengambil seluruh dokumentasi, observasi dan
wawancara lalu melakukan pengkodean terbuka.
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6. Menulis semua catatan kode; kategori-kategori dan konsepkonsep yang berhubungan dengan wawancara, catatan
lapangan, maupun dokumen lain, diambil dari halaman
catatan dan dituliskan masing-masing kode sebagai catatan
kode data.
b. Prosedur Pengkodean Berporos (Axial Coding)
Pengkodean berporos; tahapan dimana peneliti mengidentifikasi suatu peristiwa, menyelidiki kondisi-kondisi yang
menyebabkannya, mengidentifikasi setiap kondisi-kondisi, dan
menggambarkan situasi peristiwa. Pengkodean berporos harus
menguji elemen seperti keadaan kalimat, interaksi diantara
subyek, strategi, taktik dan konsekuensinya. Strauss and Corbin
(dalam Emzir, 2016: 171) menyamakan proses ini untuk
mencocokkan bagian-bagian dan pola yang masih teka-teki.
Mereka beragumentasi bahwa dengan menjawab konsekuensi
dan “Who, When, Where, Why, How and What”, berarti peneliti
memperoleh pula kemampuan untuk menceritakan struktur ke
proses.
Model paradigma pengkodean berporos yaitu menghubungkan
subkategori dengan sebuah kategori dalam suatu set hubungan
yang menunjukkan kondisi kausal, fenomena, konteks, kondisi
perantara, strategi tindakan/interaksional dan konsekuensi.
Penggunaan model ini memungkinkan peneliti berpikir secara
sistematis tentang data dan menghubungkannya dalam caracara yang sangat kompleks.
Pengkodean berporos, umumnya lebih terfokus dan diarahkan
pada menemukan dan menghubungkan kategori-kategori
dalam istilah model paradigm, yaitu mengembangkan setiap
kategori (fenomena) dalam istilah kondisi kasual yang
menyebabkan munculnya lokasi dimensional khusus dan
fenomena ini dalam istilah properties, konteks, strategi
tindakan atau strategi interaksi yang digunakan untuk
menangani, merespon fenomena berdasarkan konteks tersebut
dan konsekuensi-konsekuensinya, dari setiap tindakan yang
diambil. Selanjutnya dalam pengkodean berporos, peneliti

336 | Analisis Data Penelitian Kualitatif

terus mencari properti tambahan dari setiap kategori, dan
mencatat lokasi dimensional dari setiap insiden, kejadian atau
peristiwa.
c. Pengkodean Selektif
Setelah beberapa waktu, pengumpulan dan analisis data
dilakukan. maka peneliti dihadapkan dalam tugas analisis
pengkodean selektif, yakni peneliti mengintegrasikan kategorikategori yang telah dibuat (pada tahap satu dan dua) untuk
membentuk teori dasar (grounded theory). Pengintegrasian
material dari data lapangan merupakan sebuah tugas yang sulit.
Dimana implikasinya adalah suatu proses kompleks, tetapi
tentu saja itu dapat dilakukan. Beberapa langkah yang
digunakan dalam pengkodean selektif, yakni:
1) Melibatkan penjelasan alur cerita (story line).
2) Menghubungkan kategori-kategori tambahan di sekitar
kategori-kategori inti dengan menggunakan sebuah
paradigma.
3) Menghubungkan kategori-kategori pada level dimensional
atau berdasar dimensi waktu/situasi.
4) Menyertakan validasi hubungan-hubungan dengan
triangulasi data.
5) Memasukkan ke dalam kategori-kategori yang mungkin
memerlukan pembersihan dan/atau pengembangan lebih
lanjut.
6. Prosedur Analisis Data Model Creswell
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif, kata Creswell
(2018: 251) bahwa umumnya dimulai dengan menyiapkan dan
mengorganisasikan data (yaitu, data teks seperti transkrip, atau
data gambar seperti foto) untuk dianalisis, kemudian mereduksi
data tersebut menjadi tema melalui proses pengkodean dan
peringkasan kode, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk
bagan, tabel, atau pembahasan. Pada banyak buku tentang
penelitian kualitatif, prosedur ini adalah proses umum yang
digunakan oleh para penelitinya.
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Lebih lanjut Creswell (2018: 254) mengatakan bahwa
prosedur analisis data kualitatif tidaklah bersifat off-the-shelf
(mengikuti apa yang sudah ada); tetapi, analisis ini dikembangkan,
direvisi, dan “dikoreografi”. Ini artinya bahwa proses pengumpulan
data, analisis data dan penulisan laporan data bukanlah proses
yang mandiri, dengan kata lain semuanya saling terkait dan sering
kali berjalan serempak dalam proyek riset.
Bagian prosedur analisis data bisa terdiri dari sejumlah
komponen tahapan. Tetapi, proses analisis data secara
keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks
atau gambar. Untuk itu, tahap awal dari prosedur analisis data
adalah peneliti mem-persiapkan data tersebut untuk dianalisis,
melakukan analisis-analisis yang berbeda, memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data, dan membuat
interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut.
Pada bukunya yang lain Creswell (2017: 274) mengatakan
bahwa analisis data merupakan proses kerja berkelanjutan yang
membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data-data,
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang analitis, dan menulis
catatan singkat sepanjang penelitian. Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses
pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara
serempak dan bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung,
misalnya, peneliti sambil lalu melakukan analisis terhadap datadata yang baru saja diperoleh dari hasil wawancara itu, menulis
catatan-catatan kecil (memo analitis) yang dapat dimasukkan
sebagai narasi dalam laporan akhir, dan memikirkan susunan
laporan akhir. Itu semua adalah rangkaian tahapan kerja sebagai
prosedur analisis data kualitatif.
Analisis data, dalam prosedur kerjanya, biasanya melibatkan
proses pengumpulan data yang terbuka, yang didasarkan pada
pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para
partisipan. Umumnya pula kata Creswell (2017: 275) bahwa
analisis data kualitatif yang dilaporkan peneliti dalam artikel-artikel
jurnal dan buku-buku ilmiah, seringkali menjadi model prosedur
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analisis yang umum digunakan. Dalam model analisis tersebut,
peneliti mengumpulkan data kualitatif lalu menganalisisnya
berdasarkan tema-tema atau per-spektif-perspektif tertentu, dan
melaporkan empat atau lima tema universal. Meski demikian, saat
ini tidak sedikit peneliti kualitatif yang berusaha melampaui model
prosedur analisis yang sudah lazim tersebut dengan menyajikan
prosedur-prosedur yang lebih detail dalam setiap strategi
penelitiannya.
Rangkaian tahapan kerja prosedur analisis data dalam
penelitian kualitatif, sering peneliti memulainya dengan
mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari para partisipan,
lalu membentuk informasi (data) tersebut menjadi kategorikategori atau tema-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian
dikembangkan lagi menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi
-generalisasi untuk nantinya diperbandingkan dengan pengalaman
-pengalaman pribadi atau dengan literatur-literatur yang
menyajikan penjelasan terjkait hal itu. Dari penjelasan ini dapat
disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif analisis data
bermaksud mempresentasikan pemikiran-pemikiran dasar yang
saling berhubungan atau bagian-bagian yang terhubung dengan
keseluruhan. Peneliti kualitatif menerapkan proses kerja analisis
secara induktif yang berlangsung mulai dari data/fakta realitas lalu
ke tema-tema umum, pola-pola, kemudian menuju teori/model
tertentu. Logika pendekatan analisis data kualitatif secara induktif
dapat diilustrasikan berikut ini;
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Peneliti mengemukakan generalisasi, atau teori-teori dari
literatur-literatur dan pengalaman-pengalaman pribadi

Peneliti mencari pola-pola umum, generalisasi, atau teori-teori
umum dari tema-tema atau kategori-kategori yg dibuat
Peneliti menganalisis data berdasarkan tema-tema, dan kategorikategori
Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada
partisipan dan merekam catatan-catatan lapangan

Peneliti mengumpulkan informasi (misalnya, dari wawancara atau
observasi dan dokumentasi

Ilustrasi; Logika Induktif dalam Proses Analisis Data Kualitatif

Selanjutnya Creswell (2017: 276) mengatakan bahwa
meskipun perbedaan-perbedaan analitis sangat bergantung pada
tujuan/jenis strategi yang digunakan, peneliti kualitatif pada
umumnya menggunakan logika induktif dengan prosedur yang
umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Creswell
menya-rankan peneliti untuk melihat analisis data sebagai suatu
proses penerapan prosedur langkah-langkah dari yang spesifik
hingga yang umum dengan berbagai level analisis yang berbeda.
Creswell mengilustrasikan ringkasan prosedur analisis data
kualitatif seperti yang dimaksudkannya itu, seperti pada diagram
berikut ini;
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Menginterpretasikan Tema-tema
atau Deskripsi-Deskripsi
Menghubungkan Tema-tema
atau Deskripsi-Deskripsi
Tema-Tema
Memvalidasi
Keakuratan
Informasi

Deskripsi

Meng-coding Data
Membaca Keseluruhan Data
Mengolah dan Mempersiapkan
Data untuk Dianalisis
Data Mentah (data lapangan)

Ilustrasi Prosedur Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif (Creswell)

Gambar yang ditampilkan pada halaman depan,
mengilustrasikan suatu pendekatan induktif linear dan hirarkis
dalam prosedur analisis data kualitatif yang di-bangun dari bawah
ke atas. Prosedur analisis data yang tergambar itu merupakan
kombinasi prosedur umum dengan langkah-langkah khusus. Tetapi
kata Creswell (2017: 276) bahwa dalam praktiknya, pendekatan ini
lebih interaktif; beragam tahap saling berhubungan dan tidak
harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan. Prosedur
dalam analisis data kualitatif sebagaimana pada gambar ilustrasi
itu, dapat dijabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis
data kualitatif, seperti berikut ini:
1. Langkah Pertama:
Tahap Mengolah dan Mempersiapkan Data untuk Dianalisis;
Langkah ini melibatkan transkripsi hasil wawancara, menscanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah
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dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda
tergantung pada sumber informasi;
2. Langkah Kedua:
Tahap Membaca Keseluruhan Data; Langkah per-tama adalah
membangun general sense atas informasi data yang diperoleh
dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan
umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan?
Bagaimana nada gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari
kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi tersebut?.
Pada tahap ini juga, para peneliti kualitatif terkadang menulis
catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang
data yang diperoleh.
3. Langkah Ketiga:
Menganalisis lebih detail dengan mengcoding Data. Kerja
Coding merupakan proses mengolah materi / informasi menjadi
segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini
melibatkan beberapa tahap lagi, yakni: (1) mengambil data
tulisan atau gambar/foto yang telah dikumpulkan selama
proses pengumpulan; (2) mensegment-asi kalimat-kalimat
(skrip atau paragraf-paragraf) atau gambar-gambar tersebut ke
dalam unit kategori-kategori; (3) Melabeli kategori-kategori ini
dengan istilah-istilah khusus yang sering kali didasarkan pada
istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan (disebut
istilah in vivo).
Pertimbangkan pula petunjuk-petunjuk detail yang dapat
membantu peneliti dalam proses coding. Dalam hal ini Tesch
(1990: 142-145) menyaran-kan untuk melakukan delapan hal
dalam proses meng-coding data, yakni sebagai berikut:
a. Berusahalah untuk memperoleh pemahaman umum.
Karenanya itu, semua transkripsi perlu dibaca secara hatihati, dan berusaha untuk menangkap essensi gagasangagasan inti dari transkripsi tersebut.
b. Pilihlah satu dokumen (seperti, wawancara) yang paling
menarik, paling singkat, dan paling penting, kemudian
mempelajarinya baik-baik. Lalu tanyakan pada diri sendiri,
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c.

d.

e.

f.
g.
h.

“Ini tentang apa?”, janganlah dulu berpikir mengenai substansi informasi, tetapi pikirkanlah makna dasarnya.
Selanjutnya, menuliskan gagasan tersebut dalam bentuk
catatan-catatan kecil.
Ketika sudah merampungkan tugas ini, buatlah daftar
mengenai semua topik yang diperoleh dari perenungan
peneliti sebelumnya. Gabung-kan topik-topik yang sama.
Masukkan topik-topik tersebut dalam kolom-kolom
khusus, bisa sebagai topik utama, topik unit, atau topik lain.
Setelah itu, bawalah daftar topik tersebut dan kembalilah
ke catatan data lapangan. Ringkaslah topik-topik itu
menjadi kode-kode, lalu tulis-lah kode-kode tersebut
dalam segmen-segmen atau kategori-kategori yang sudah
peneliti buat, lalu lihatlah apakah ada kategori-kategori
dan kode-kode lain yang luput dari pengamatan.
Buatlah satu kalimat/frasa/kata yang paling cocok untuk
menggambarkan topik-topik yang sudah peneliti peroleh
sebelumnya, lalu masuk-kanlah topik-topik itu dalam
kategori-kategori khusus. Coba pula meringkas kategorikategori yang ada dengan mengelompokkan topik-topik
yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk melakukan
hal ini, peneliti bisa saja membuat garis-garis antar kategori
untuk me-nunjukkan katerhubungannya.
Jika masih dimungkinkan, ringkaslah kembali kategorikategori itu, lalu menyusunnya.
Masukkan materi-materi data ke dalam setiap kategori
tersebut dan bersiaplah untuk mela-kukan analisis awal.
jika perlu, coding-lah kembali data-data yang sudah ada
Intinya, kata Creswell (2017: 279), delapan lang-kah itu,
membuat peneliti kualitatif lebih berpikir sistimatis dalam
proses analisis data tekstual, meskipun ada banyak variasi
dalam proses coding dat ini, sebagai saran Creswell,
mendorong para peneliti kualitatif untuk menganalisis
materi data mereka dengan menjelaskan pula hal-hal
berikut:
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 Kode-kode yang berkaitan dengan topik-topik utama yang
bersifat umum, dengan berpijak pada literatur debelumnya
dan common sense,
 Kode-kode yang mengejutkan dan yang tidak disangkasangka di awal penelitian,
 Kode-kode yang ganjil dan memiliki ketertaik-kan
konseptual bagi pembaca, atau yang dapat menyuguhkan
dimensi baru bagi pembaca,
 Kode-kode yang mencerminkan satu perspektif teoritis
yang luas dalam penelitian, dan
 Mempertimbangkan pula konseptualisasi kode dimana
materi data dimasukkan, untuk hal ini jenis kode untuk
materi data perlu dibedakan; menjadi kode-kode setting
dan konteks, kode perspektif-perspektif subjek/partisipan,
coding kecenderungan berpikir subjek tentang orang lain
dan objek-objek, kode materi proses, kode materi aktivitas,
kode materi peristiwa unik, kode strategi, kode tentang
relasi-relasi sosial, kode struktur sosial, kode mobilitas
sosial, dan kode lainnya sesuai skema-skema coding yang
ada dan direncanakan sejak awal.
Pada langkah ketiga ini (Menganalisis lebih detail dengan
meng-coding Data), peneliti kualitatif perlu mengantisipasi
masalah yang seringkali muncul dalam analisis data terkait mengcoding data yakni apakah peneliti seharusnya: (a) membuat kodekode hanya berdasarkan informasi yang muncul dengan sendirinya
(emerging code) dari para partisipan; (b) menggunakan daftar
kode-kode yang telah ditentukan sebelumnya (predetermined
code), kemudian men-fit-kan kode-kode tersebut dengan data
penelitian; atau (c) menggunakan kombinasi dari dua jenis kode ini
(emerging code dan predetermined code). Pendekatan coding yang
paling sering digunakan peneliti kualitatif bidang ilmu sosial adalah
emerging code selama analisis data, sedangkan pendekatan yang
sering digunakan dalam ilmu kesehatan adalah skema
predetermined code yang didasarkan pada teori yang akan diuji.
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Meski demikian, peneliti juga dapat menerapkan pendekatannya sendiri atau pendekatan lain yang lebih bervariatif, namun
umumnya yang paling sering dilakukan peneliti kualitatif adalah
dengan membuat codebook qualitative yakni sebuah tabel atau
matriks catatan memo analitis yang berisi jenis (dan nama) kodekode yang telah ditentukan sebelumnya (predetermined code)
untuk diguna-kan dalam meng-coding data penelitian. Daftar
codebook qualitative biasanya tersusun dari nama kode di satu
kolom, definisi/pengertian kode di kolom lain, dan kolom untuk
keterangan yang lain-lain yang menunjukkan adanya kode dalam
trans-krip tertentu. Hanya saja, codebook qualitative ini tidak akan
terlalu berfungsi jika peneliti meng-coding data dari transkrip yang
berbeda-beda. Codebook qualitative ini bisa berkembang dan bisa
pula berubah bergantung konteks lapangan alamiahnya dan jika
penelitian kualitatif peneliti, didasarkan pada perspektif analisis
tertutup (close analysis perspective) atau peneliti tidak memulai
analisisnya dari perspektif emerging code selama analisis data
(membiarkan kode-kode itu muncul saat di lapangan).
Karenanya itu, Creswell menyarankan untuk yang dilakukan
peneliti pada tahap ketiga ini yakni agar codebook digunakan
terlebih dahulu untuk kerja meng-coding data dan biarkan daftar
codebook itu berkembang dan berubah sesuai dengan infor-masi
data yang dipelajari ketika melakukan kerja analisis data. Yang jelas
di sini bahwa sejumlah peneliti kualitatif (bahkan mungkin
sebagian besar) memandang kerja meng-coding transkriptranskrip data atau informasi kualitatif ini, sebagai sarana yang
penting dan harus ada dalam tahapan kerja analisis data kualitatif.
4. Langkah Kempat:
Pada langkah ini, peneliti kualitatif menerapkan proses coding
untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori-kategori (situasi
atau peristiwa), dan tema-tema yang penting untuk dianalisis.
Pendeskripsian ini melibatkan usaha penyampaian informasi
sedetail mungkin mengenai orang-orang, waktu, lokasi-lokasi,
situasi, peristiwa, akitivitas, atau setting-setting alami lainnya
dalam setting tertentu. Peneliti harus dapat membuat kodekode untuk mendeskripsikan semua informasi itu, lalu
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menganalisisnya untuk tujuan penelitiannya. Lalu itu,
terapkanlah proses coding untuk membuat sejumlah kecil tema
atau kategori (bisa beberapa kategori tetapi jangan terlampau
banyak nanti membingungkan peneliti dalam analisis data).
Tema-tema yang di-coding itulah yang biasanya menjadi hasil
utama dalam penelitian kualitatif dan sering kali digunakan
untuk membuat judul dalam bagian hasil penelitian. Meski
demikian, tema-tema ini sebaiknya diperkuat dengan berbagai
kutipan ilmiah, seraya menampilkan perspektif-perspektif yang
terbuka untuk dapat dikaji ulang.
Setelah mengidentifikasi berbagai tema selama proses coding,
peneliti kemudian memanfaatkan lebih jauh tema-tema ini
untuk membuat analisis yang lebih kompleks, misalnya
mengembangkan tema-tema tersebut menjadi satu model
teoritis (seperti dalam grounded theory). Tema-tema ini, juga
dapat dianalisis untuk kasus tertentu, lintas kasus yang
berbeda-beda (seperti dalam riset kualitatif studi kasus), atau
dibentuk menjadi deskriptif umum (seperti dalam
fenomenologi). Riset kualitatif yang rumit biasanya melampaui
deskripsi dan identifikasi tema untuk masuk ke dalam hubungan
antartema yang lebih kompleks.
5. Langkah Kelima:
Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema akan disajikan
kembali dalam narasi/laporan kualitatif; Pendekatan yang
paling popular untuk diketahui peneliti adalah dengan
menerapkan pen-dekatan naratif dalam menyampaikan hasil
kerja analisis data kualitatif. Pendekatan ini bisa meliputi
pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu
(lengkap dengan subtema-subtema, ilustrasi-ilustrasi khusus,
perspektif-perspektif, dan kutipan-kutipan), atau tentang
keterhubungan antartema. Peneliti juga dapat menggunakan
visual-visual, gambar-gambar atau tabel-tabel/matriks, untuk
membantu penyajian materi pembahasan hasil analisis data.
Peneliti dapat saja menyajikan suatu proses, menggam-barkan
secara spesifik lokasi penelitian, atau memberikan informasi
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deskriptif tentang subjek/ partisipan dalam bentuk sebuah
tabel naratif.
6. Langkah Keenam:
Langkah terakhir dalam analisis data melalui tahap prosedur
analisis data Creswell ini adalah meng-interpretasi data atau
memaknai data. Untuk kerja pada langkah ini, peneliti
mengajukan pertanyaan seperti; “Pelajaran apa yang biasa
diambil dari semua ini?”; melalui pertanyaan seperti ini, akan
membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan atau
perspektif yang ada dalam setting. Pelajaran interpretasi ini
dapat berupa interpretasi pribadi peneliti, dengan ber-pijak
pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan,
sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian.
Interpretasi juga berupa makna yang berasal dari perbandingan
antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari
literatur atau teori. Dalam hal langkah ini, peneliti menegaskan
apakah hasil penelitiannya membe-narkan atau justru
menyangkal informasi yang ada sebelumnya. Interpretasi
/pemaknaan ini juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan baru
yang perlu dijawab selanjutnya (pertanyaan-pertanyaan yang
muncul dari data dan analisis, dan bukan dari hasil ramalan
peneliti). Jadi, interpretasi dalam langkah analisis data kualitatif
ini, bisa berupa banyak hal.

D. Prosedur analisis data setelah di lapangan
Proses analisis data setelah dari lapangan, pada dasarnya
merupakan kelanjutan dari rangkaian kerja analisis data selama di
lapangan riset. Namun, proses analisis data setelah dari lapangan,
biasanya lebih diarahkan untuk tujuan penulisan laporan, seperti
yang dikemukakan oleh Gibbs (2007) dan Yin (2007) yang juga
dikemukakan oleh Creswell (2017: 285), bahwa langkah analisis
terakhir yang harus peneliti kualitatif lakukan adalah mengetahui
akan pendekatan analisis data penelitian kualitatif yang telah
mereka terapkan; ”apakah hasilnya konsisten dan kredibel?”,
sebelum hasilnya itu dituangkan dalam bentuk laporan hasil
penelitian kualitatif untuk dipublikasikan.
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Bagian akhir dari prosedur analisis data dalam penelitian
kualitatif, kata Creswell (2017: 284) yakni seharusnya peneliti
akhiri dengan penjelasan secara detail atau menarasikan
penjelasan hasil-hasil analisis datanya yang disertai dengan
deskripsi bentuk-bentuk usaha untuk memperoleh kredibilitas dan
kekonsitenan terhadap informasi data dari hasil analisisnya.
Karena itu pula, peneliti tetap harus memfokuskan pekerjaan
analisis data kualitatif, melalui langkah-langkah berikut:
1. Melakukan pengecekan hasil transkripsi untuk memastikan
masih ada tidaknya kesalahan atau kekeliruan yang dibuat
selama proses transkripsi.
2. Memastikan tentang ada tidaknya definisi dan makna yang
mengambang mengenai kode-kode selama proses coding. Hal
ini, dilakukan setelah dari lapangan dengan terus melakukan
analisis membandingkan data lapangan dengan kode-kode
dan definisi-definisi yang dibuat peneliti.
3. Untuk penelitian kualitatif yang berbentuk tim, maka perlu
dilakukan diskusi untuk membahas kembali kode-kode dan
definisinya, menyepakati untuk digunakan dalam laporan
hasil.
4. Setelah dari lapangan, maka sebaiknya peneliti melakukan
cross-chek dan membandingkan kode-kode yang dibuat oleh
peneliti lain dengan kode-kode yang peneliti buat sendiri.
5. Setelah dari lapangan, maka proses analisis data, peneliti
penting untuk menjelaskan pula sejumlah prosedur analisis
yang digunakan untuk dapat menunjukkan bahwa hasil
penelitian yang peneliti lakukan benar-benar mencerminkan
suatu hasil yang konsisten dan dipandang kredibel pula.
6. Setelah analisis data dari lapangan, dan sebelum menulis
laporan hasil, peneliti perlu mencari orang yang dapat
mengkroschek kode-kode yang dibuat untuk memperoleh apa
yang Creswell (2017: 286) sebut dengan intercoder
agreement. Persetujuan semacam intercoder agreement itu,
dapat saja peneliti dasarkan pada apakah dua atau lebih coder
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(pemeriksa kode/definisi penjelasannya) telah ‘sepakat’
tentang kode-kode yang digunakan untuk pernyataan definisi
yang sama (Catatan: Ini bukan soal apakah mereka/coder
meng-coding pernyataan yang sama, tetapi apakah mereka
akan meng-coding pernyataan/definisi tersebut dengan kode
yang sama/mirip satu sama lain).
7. Kerja analisis selanjutnya setelah dari lapangan, kata Creswell
(2017: 287) yakni memeriksa ulang keakuratan hasil analsis
yang dilakukan selama di lapangan terkait konsitensiannya
dengan setting.
8. Setelah analisis data dari lapangan, peneliti harus
mentriangulasi (triangulate) sumber-sumber data yang
berbeda dari hasil analisis di lapangan, yakni dengan memeriksa kembali bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber
tersebut dan meng-gunakannya dalam proses analisis setalah
dari lapangan untuk membangun justifikasi tema-tema secara
koheren. Hal itu, karena tema-tema yang dibangun
berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif partisipan
akan menambah validitas hasil analisis data penelitian di
lapangan.
9. Setelah analisis dari lapangan, maka peneliti perlu menerapkan member checking untuk mengetahui akurasi hasil analisis
data penelitian di lapangan. Pekerjaan analisis in member
checking ini dapat dilakukan dengan membawa kembali
laporan akhir atau deskripsi-desripsi, atau tema-tema spesifik
hasil analisis data setelah dari lapangan riset, ke hadapan
partisipan untuk mengecek ulang apakah mereka merasa
bahwa laporan/deskripsi/tema hasil analisis setelah dari
lapangan sudah akurat atau sudah sesuai dengan makna
perspektif yang mereka berikan. Dalam hal ini, karena
merupakan laporan hasil analisis setelah dari lapangan, maka
tidak berarti bahwa peneliti membawa kembali transkriptranskrip mentah kepada partisipan atau coder untuk
mengecek akurasinya. Sebaliknya, yang harus dibawa peneliti
adalah bagian-bagian dari hasil analisis data penelitian di
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lapangan yang telah dipoles/diperbaiki/disusun kembali
setelah dari lapangan, seperti tema-tema, analisis kasus,
grounded theory, deskripsi kebudayaan, deskripsi setting, dan
sejenisnya. Tugas analisis akhir ini bisa saja mengharuskan
peneliti untuk melakukan wawancara tindak lanjut dengan
para partisipan/ subjek penelitian, dan memberikan
kesempatan pada mereka untuk berkomentar atau
berargumen tentang hasil analisis data penelitian kualitatif itu.
10. Setelah analisis data di lapangan, pada tahap analisis data
setelah dari lapangan, maka peneliti lebih baik lagi membuat
deskripsi yang lebih padat dan kaya (rich and thick description)
tentang hasil penelitian secara keseluruhan. Deskripsi hasil
analisis data setelah dari lapangan ini, setidaknya harus
berhasil menggambarkan setting penelitian dan membahas
satidaknya salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman
partisipan/subjek. Hal ini karena, ketika para peneliti kualitatif
menyajikan deskrispsi yang detail sebagai hasil analisis data
setelah dari lapangan mengenai setting misalnya, atau
menyajikan banyak perspektif mengenai tema, hasilnya bisa
jadi lebih realitas, logis dan kaya. Prosedur analisis data
setelah dari lapangan ini, tentu saja akan menambah
kevaliditasan hasil penelitian kualitatif secara keseluruhan.
11. Pada tahap analisis data setelah dari lapangan, peneliti
melakukan pula pengklarifikasian bias yang mungkin ada
dibawa peneliti ke dalam riset. Hal ini, merupakan pula tugas
penting bagi peneliti saat melakukan proses analisis data
setelah dari lapangan. Hal analisis itu diproses peneliti dengan
jalan melakukan refleksi diri terhadap kemungki-nan
munculnya bias dalam penelitian kualitatif, peneliti kualitatif
hendaknya merasa yakin untuk mampu membuat narasi yang
terbuka dan jujur yang akan dirasakan pula oleh pembaca
nantinya. Refleksifitas, kata Creswell (2017: 287) dianggap
sebagai salah satu karakteristik kunci dalam riset kualitatif.
Karena umumnya, riset kualitatif yang baik itu, juga berisikan
pendapat-pendapat peneliti tentang bagaimana interpretasi
mereka terhadap hasil riset turut dibentuk dan dipengaruhi
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oleh latar belakang mereka, seperti gender, kebudayaan,
sejarah, status sosial ekonomi, dan lainnya.
12. Pada tahap analisis data setelah dari lapangan, peneliti
penting untuk melakukan pencarian dan menyajikan informasi
“yang berbeda” atau “kasus negatif” (negative discrepant
information) yang dapat memberikan perlawanan pada tematema atau konteks objek situasi sosial tertentu. Hal ini kata
Creswell (2017: 288) karena kehidupan sosial nyata tercipta
dari beragam perspektif yang tidak selalu menyatu. Oleh
sebab itu, membahas pula informasi yang berbeda sangat
mungkin menam-bah kredibilitas hasil riset kualitatif. Peneliti
dapat melakukan ini dalam tahapan analisis data setelah dari
lapangan, dengan membahas bukti mengenai suatu tema
yang diperolehnya saat ketika berada di lapangan riset.
Semakin banyak kasus negatif yang dianalisis setelah dari
lapangan (sesuai hasil data yang diperoleh di lapangan), akan
melahirkan sejenis problem tersendiri atas tema/objek riset
tersebut. Akan tetapi, peneliti juga dapat meng-analisis dan
menyajikan informasi yang berbeda dengan perspektifperspektif dari tema/objek riset tersebut. Dengan menganalisis atau menyajikan bukti yang kontradiktif, maka hasil analisis
data riset kualitatif bisa lebih realistis dan valid pula.
13. Pekerjaan analisis yang juga penting dilakukan peneliti dalam
tahap analisis data kualitatif setelah dari lapangan adalah
memanfaatkan waktu untuk kembali ke lapangan atau lokasi
setting penelitian. Hal kerja ini dimaksudkan agar diharapkan
peneliti dapat memahami lebih dalam lagi fenomena atau
realitas sosial yang ditelitinya dan dapat menam-bah kekuatan
dari hasil analisis data saat berada di lapangan riset dan
menyampikan secara detail mengenai situasi lokasi dan orangorang yang turut akan membangun kredibilitas hasil naratif
riset kualitatif yang dianalisis peneliti setelah tidak lagi berada
di lapangan riset. Karena, semakin banyak pengalaman yang
dilalui peneliti bersama partisipan dalam setting yang
sebenarnya, maka semakin akurat dan valid pula hasil
penelitian.
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14. Pekerjaan analisis yang juga penting dilakukan peneliti pada
proses analisis data kualitatif setelah dari lapangan adalah
melakukan diskusi atau tanya jawab dengan sesama rekan
peneliti (peer debriefing) untuk meningkatkan ketajaman
makna hasil analisis data kualitatif setelah dari lapangan.
Prosedur ini, berarti mengharuskan peneliti untuk mencari
seseorang rekan (a peer debriefing) yang dapat mereview dan
untuk berdiskusi mengenai hasil-hasil penelitian kualitatif
yang lainnya yang dapat relevan dengan penelitian kualitatif
yang sementara peneliti analisis data-datanya, sehingga hasil
penelitiannya dapat pula dirasakan dan diinputkan perspektif
yang konstruktif oleh orang lain selain peneliti sendiri. Strategi
prosedur kerja analisis data seperti ini, dapat menambah
validitas atas hasil analisis data saat berada dilapangan.
15. Tahapan pekerjaan analisis data kualitatif setelah dari
lapangan, yang juga perlu dilakukan peneliti adalah mencari
atau mengajak seorang auditor (external auditor) untuk
mereview keseluruhan deskripsi hasil analisis data kualitatif
setelah dari lapangan. Hal ini, berbeda dengan langkah di atas
yakni peer debriefing, external auditor ini biasanya yang tidak
akrab dengan peneliti atau proyek riset yang diajukan. Akan
tetapi, kehadiran external auditor tersebut dapat memberikan
penilaian yang objektif yang bukan saja tentang hasil analisis
data setelah dari lapangan, tapi juga mulai dari proses hingga
kesimpulan penelitian. Karena, umumnya hal-hal yang akan
diaudit/diperiksa oleh external auditor itu biasanya
menyangkut banyak aspek dalam penelitian kualitatif (seperti;
keakuratan transkrip hasil analisis, hubungan antara rumusan
masalah dengan data yang dianalisis, tingkat ke-tepatan
analisis data mulai dari pendahuluan, data mentah hingga
interpretasinya). Hasil kerja dari analisis data setelah dari
lapangan ini, tentu saja dapat menambah kekuatan validitas
hasil analisis data penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti.
Selain dari yang dipaparkan di atas, bagian akhir dari prosedur
analisis data dalam penelitian kualitatif, kata Creswell (2017: 290)
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adalah juga menyangkut pekerjaan menuliskan/menyajikan
deskrispi laporan hasil analisis data secara keseluruhan sebagai
hasil penelitian kualitatif yang dilakukannya untuk kemudian siap
dipublikasikan. Lofland, (2006: 300) menegaskan pula bahwa
diakhir dari tahapan proses analisis data kualitatif, pekerjaan
utama peneliti adalah memikirkan cara melaporkan hasil
penelitian kualitatif yang telah dilaksakannya itu. Karena meskipun
strategi-strategi pengumpulan data dan analisis data relatif sama
dalam berbagai metode penelitian kualitatif, namun cara
melaporkan hasil penelitian kualitatif cenderung berbeda,
tergantung dari bagaimana cara penelitinya menganalisis dan
menyimpulkan hasil lalu menyajikan hasilnya itu dalam sebuah
bentuk laporan akhir untuk siap dipublikasikan.
Terkait dengan makna penjelasan di atas, Miles & Huberman,
(2002: 310) menjelaskan bahwa dalam sajian laporan hasil analisis
data kualitatif tampilan data dan tulisan naratif adalah satu hal
yang penting untuk dipikirkan peneliti sebagai penyusun laporan.
Biasanya, kata Miles dan Huberman bahwa dekrispsi hasil analisis
data dalam bentuk tulisan naratif adalah bentuk yang paling sering
digunakan peneliti/penyusun untuk menampilkan hasil analisis
data kualitatif. Hal ini karena, penelitian kualitatif ini merupakan
penelitian naturalistik, sehingga hasil-hasil analisis datanya akan
lebih “pas” bila ditampilsajikan dalam bentuk transkrip deskripsi
naratif ketimbang dalam bentuk laporan riset saintifik lainnya.
Selanjutnya Miles dan Huberman (2002: 311) menambahkan
penjelasannya bahwa yang penting dilakukan peneliti dalam
tahapan analisis data setelah dari lapangan adalah memadatkan isi
laporan hasil analisis datanya dengan deskripsi berupa transkriptranskrip yang berupa berbagai argument/perspektif partisipan
yang dengannya pembaca juga dapat ikut memandang dunia sang
partisipan itu atau merasakan outcome hasil penelitian kualitatif
itu. Untuk bagian analisis mengenai interpretasi data lapangan
riset, peneliti perlu menganalisis dan menyampikan hasilnya
tentang pelajaran apa yang dapat diambil dari riset kualitatifnya,
membandingkan hasil penelitian dengan literatur dan teori
tertentu, memunculkan pertanyaan - pertanyaan, dan/atau
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mengajukan agenda perubahan. Oleh karena itu, dalam tahap
analisis data kualitatif setelah dari lapangan riset, peneliti penting
pula untuk melakukan analisa naratif, setidaknya satu bagian
khusus tentang outcome yang dapat diharapkan dari hasil
penelitian kualitatif yang telah dilaksanakannya.
Pada level tertentu dalam prosedur analisis data kualitatif
setelah dari lapangan, terkait dengan hasil analisis dan interpretasi
datanya, kerja analisis penting yang dilakukan peneliti, menurut
Creswell (2017: 291), adalah menganalisisnya kembali dan
menyajikannya secara padat sesuai dengan setting-nya di
lapangan. Untuk maksud itu, teknik-teknik yang dapat dilakukan
untuk menyajikan transkrip hasil analisis data kualitatif secara
naratif menurut Creswell, yakni: (1) gunakanlah cuplikan-cuplikan
informasi data dan variasikan narasi panjang-pendeknya cuplikan
tersebut dengan tepat sesuai kebutuhan; (2) sajikan informasi
percakapan-percakapan (data) dari lapangan dalam bahasa yang
berbeda untuk merefleksikan sensitivitas kultural/objek yang
diteliti; (3) Kombinasikan kutipan-kutipan dengan penafsiranpenafsiran peneliti dan juga perspektif teori; (4) Coba untuk
menyajikan informasi tekstual dalam bentuk tabel (seperti;
matriks, tabel-tabel perbandingan untuk kode-kode objek yang
berbeda); (5) Gunakan pernyataan dari partisipan untuk membuat
kode-kode atau melabeli tema dalam sajian laporan hasil riset dan
(6) gunakan metafora-metafora dan analogi-analogi.

E. Ragam model prosedur analisis data kualitatif
Terdapat sejumlah model prosedur analisis data dalam
penelitian kualitatif yang dikemukakan para ahli di sejumlah
literatur/buku yang membahas metodologi penelitian kualitatif.
Selain yang telah didisikusikan pada halaman sebelumnya,
terdapat lagi sejumlah jenis model prosedur analisis data dalam
penelitian kualitatif. Seperti; lima prosedur analisis data sesuai
pendekatan penelitian kualitatif yang diungkapkan Creswell (2018)
dalam bukunya Penelitian Kualitatif dan Desain Riset. Kelima
model prosedur analisis data kualitatif dari Creswell (2018: 94-149)
itu yakni;
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1. Prosedur analisis data kualitatif berpendekatan model
penelitian Naratif dengan tiga langkah prosedur utama
yakni; (a) tahap analisis tematik; (b) tahap analisis struktural;
dan (c) tahapan analisis dialogis.
2. Prosedur analisis data kualitatif berpendekatan model
penelitian Fenomenologi yang langkah prosedur analisisnya
mengikuti prosedur yang sistimatis yang bergerak dari
satuan analisis yang sempit menuju satuan unit analisis yang
luas, kemudian menuju analisis deskriptif yang detail yang
merangkum dua unsur analisis data tentang “apa” yang telah
dialami individu/subjek penelitian kualitatif dan
“Bagaimana” mereka mengalaminya.
3. Prosedur analisis data kualitatif berpendekatan model
penelitian Grounded Theory yang langkah analisisnya
berlangsung secara bertahap, dapat distrukturkan (dapat
pula tidak) dan mengikuti pola pengembangan kategori
terbuka, memilih satu kategori untuk dijadikan fokus dari
teori grounded, dan kemudian mencari, memperinci
kategori tambahan melalui aksial coding untuk membentuk
model teoritis. Perpotongan dari kategori tersebut menjadi
teori dasar (yang disebut coding selektif). Hasil analisis teori
dalam coding selektif dapat disajikan dengan menulis “alur
cerita” yang menghubungkan beberapa kategori. Atau,
proposisi atau hipotesis dapat ditentukan melalui kerja
analisis penentuan unsur yang menyatakan hubungan yang
diprediksi.
4. Prosedur analisis data kualitatif berpendekatan model
penelitian Etnografi Realis yang langkah prosedur
analisisnya dimulai dari kerja-lapangan kemudian melakukan
analisis data kualitatif untuk menyusun suatu deskripsi
tentang kelom-pok berkebudayaan-sama, menganalisis
tema yang muncul dari kelompok tersebut, dan mela-kukan
penafsiran terhadap aspek keseluruhan dalam kelompok
berkebudayaan-sama tersebut.
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5. Prosedur analisis data kualitatif berpendekatan model
penelitian Study Kasus yang prosedur analisisnya sesuai
langkah studi kasus instrumen tunggal, studi kasus intrinstik;
lintas kasus (analisis tematik terhadap semua kasus); dan
study kasus kolektif. Tipe prosedur analisis data dapat
berupa analisis holistik dari keseluruhan kasus dan analisis
melekat dari salah satu aspek pada kasus. Pada tahap
penafsiran akhir, peneliti melaporkan analisis makna dari
kasus tersebut, apakah makna kasus datang dari
pembelajaran kasus instrumental atau situasi kasus
intrinstik.
Selain dari yang disebutkan sebelumnya, juga dikenal
prosedur analisis data model Philipp Mayring yang dipaparkan
Emzir (2016). Juga terdapat model prosedur analisis data kualitatif
yang lainnya, yakni prosedur analisis data model analisis struktural
dan model prosedur analisis wacana dan teoritis yang diuraikan
dalam buku Analisis Data Penelitian Kualitatif yang ditulis Bungin
(2015). Juga terdapat lagi prosedur analisis data kualitatif model
analisis tematik yang mirip dengan prosedur analisis data kualitatif
dalam analisis theory grounded, tapi prosedur analisis theory
grounded lebih berkembang melampaui model analisis tematik
(Martha & Kresno, 2016: 173).
Pada literatur penelitian kualitatif yang lain juga dibahas
tentang prosedur analisis data kualitatif selain yang telah
dikemukakan di atas. Seperti dalam buku Metodologi Penelitian
Sosial yang ditulis oleh Usman dan Purnomo (2017: 145),
disebutkan satu prosedur analisis data kualitatif model Taylor &
Renner (2003). Prosedur analisis data kualitatif model Taylor &
Renner ini terdiri atas lima langkah kerja analisis data, yakni:
1. Siap memahami data kualitatif, sebab analisis yang baik
tergantung pula pada pemahaman terhadap data kualitatif;
2. Tahap kerja analisis fokus;
3. Mengkategorikan informasi/data sebagai peng-kodean atau
pengindeksan data;
4. Mengidentifikasi pola berupa hubungan antarkategori; dan

356 | Analisis Data Penelitian Kualitatif

5. Langkah terakhir yakni analisis kualitas melakukan kerja
analisis untuk menginterpretasaikan pola atau tema
berkualitas.
Selanjutnya dalam buku Metodologi Penelitian Sosial yang
ditulis Usman & Purnomo (2017: 147), juga disebutkan prosedur
analisis data kualitatif model McMillan (2013: 276). Prosedur
analisis data kualitatif model McMillan ini terdiri atas enam
langkah kerja analisis data kualitatif yang disebut McMillan dengan
prosedur analisis sintesis terhadap data, dan juga disertai langkah
kerja analisis hubungan antar kode, kategori, dan pola. Langkahlangkah analisis data dari McMillan itu, dapat diuraikan seperti
berikut;
1. Mempersiapkan keseluruhan data yang terkumpul dari
lapangan;
2. Membaca secara hati-hati dan seksama seluruh teks atau
catatan lapangan secara tertutup;
3. Memeriksa data dan memberikannya kode-kode;
4. Membuat kategori-kategori berdasarkan kode data
5. Mengurangi kategori data untuk redudansi; dan
6. Menyimpulkan, model, kerangka/struktur kerja.
Sedangkan untuk langkah-langkah kerja analisis hubungan
antar kode, kategori, dan pola, McMillan (dari Usman & Purnomo,
2017: 147) menguraikannya dalam tiga langkah pokok, seperti
berikut:
1. Langkah Pertama, yakni peneliti mempersiapkan seluruh
data yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan dan
memberikannya kode (langkah pertama sampai ketiga dari
prosedur di atas);
2. Langkah Kedua, yakni peneliti membuat kategori kemudian
memilih kode-kode data lapangan yang memiliki kesamaan
dan menempatkannya pada satu kategori; dan
3. Langkah Ketiga, yakni peneliti membuat pola berdasarkan
kategori-kategori kode data.
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Berikutnya, pada literatur Metodologi Penelitian Kualitatif
yang disusun oleh Satori & Komariah (2017) dipaparkan pula
beberapa prosedur analisis data kualitatif. Di samping yang telah
disebutkan di halaman sebelumnya, juga disebutkan model
sirkuler analisis data di lapangan, yang prosedur kerjanya, yakni:
1. Tahap Deskriptif
Disebut pula dengan tahap orientasi, yang meng-gambarkan
peneliti berada pada tahap kerja untuk mendeskripsikan
apa-apa yang dilihat, dirasakan, didengar, dan ditanyakan,
sehingga segala yang ada dapat diketahuinya serba sepintas.
2. Tahap reduksi
Pada tahap ini, peneliti mereduksi data dan memfokuskannya pada masalah tertentu. Peneliti pada tahap ini, juga
melakukan kerja penyortiran data yang menarik, yang
penting, dan yang baru dari setiap data yang ditemukan pada
langkah tahap pertama. Kemudian data-data yang telah
disortir dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang
ditetapkan sebagai fokus penelitian
3. Tahap seleksi
Pada tahap ini, pekerjaan analisis yang dilakukan peneliti
yakni menguraikan fokus penelitian yang telah ditetapkan
menjadi lebih rinci, sehingga ditemukan tema dengan cara
mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu
bangunan pengetahuan, proposisi, hipotesis, atau teori ilmu
yang baru.
4. Tahap setelah memasuki lapangan atau konteks sosial
tertentu, tiap tahapan dari prosedur analisis di atas,
dilakukan lima langkah kerja analisis lagi yakni (a) Berfikir;
yakni peneliti memikirkan apa yang akan ditanyakan dari
data; (b) Bertanya; yakni menyampikan esensi pertanyaan
dari orang atau partisipan/subjek yang dijumpai di lapangan
atau konteks sosial tertentu; (c) Analisis; yakni peneliti
menganalisis dengan mengkaji ulang kebenaran jawaban
dari orang atau partisipan/ subjek penelitian yang dijumpai
di lapangan atau konteks sosial tertentu; (d) Kesimpulan;
yakni peneliti menyimpulkan berbagai informasi/data yang
benar sesuai konteksnya di lapangan; dan (5) Pencandraan;
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yakni peneliti mencandara kembali kesimpulan hasil yang
telah dibuat untuk memastikan kredibilitasnya. Untuk itu,
peneliti perlu mengulangi pertanyaan dengan cara kembali
bertanya pada sumbernya yang berbeda tapi bertujuan
sama (melakukan triangulasi data hasil).
Selanjutnya, Janice McDrury (dikutip oleh Satori dan Komariah
(2017: 217) mengemukakan pula suatu model prosedur analisis
data kualitatif, yang tahapan pokoknya analisis data kualitatif itu,
yakni; (1) Peneliti membaca/mempelajari data, menandai
pernyataan, gagasan, perspektif, argument/komentar, yang ada
dalam catatan data lapangan; (2) Peneliti melakukan pengkodingan terhadap unit data; (3) Peneliti mempe-lajari kata-kata kunci
dan menganalisisnya sebagai upaya menemukan tema-tema yang
berasal dari data; (4) Meyimpulkan dan menuliskan “model” yang
telah ditemukan berdasarkan informasi data; dan (5) peneliti
melakukan pula verifikasi hasil serta mempersiapkan transkrip
laporan hasil akhir penelitian kualitatif yang sistimatis dan kredibel.
Dikemukan pula oleh Hanurawan (2016: 127) bahwa dalam
penelitian kualitatif beberapa teknik dalam menganalisis data
mengikuti prosedur umum seperti sebagai berikut:
1. Prosedur pertama, peneliti melakukan transkripsi data yakni
proses transformasi data penelitian kualitatif ke dalam teks
tertulis;
2. Prosedur kedua, peneliti melakukan penelaahan dan penelahaan kembali secara cermat dan berulang kali terhadap
transkrip (hasil transkripsi). Penelahaan itu terutama difokuskan pada tujuan-tujuan penelitian yang utama;
3. Prosedur ketiga, peneliti membuat segmentasi yaitu pembuatan klasifikasi atau kategori data ke dalam unit-unit analisis
bermakna;
4. Prosedur keempat, peneliti melakukan pembuatan kode yaitu
proses pemberian tanda segmen data dengan sebuah simbol,
kata (kenyamanan), atau nama kategori (kenyamanan), untuk
memberi identitas pada segmen khusus yang dianalisis;
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5.

6.

Prosedur kelima, peneliti mengembangkan sistem kategori
yang secara otomatis kemudian terkait dengan sistem
pemberian kode; dan
Prosedur Keenam, peneliti melakukan pembuatan master list
yakni sebuah daftar yang terdiri dari keseluruhan kode yang
ada dalam setiap segmen data dan deskripsi atau definisi
singkat tentang sebuah kode. Dalam teks transkrip, apabila
telah berhasil diidentifikasi kode yang menunjukkan
kalsifikasi-klasifikasi dari komponen-komponen kategori,
kemudian secara bersama diletakkan dalam sebuah sistem
yang disebut master list.
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A. Konsep dasar validitas
Beberapa pendapat mengatakan bahwa validitas adalah suatu
derajat ukuran yang menunjukkan tingkat ketepatan dan
kesahihan dari instrumen dalam pengumpulan data. Seperti yang
dikatakan oleh Nursalam (2003: 149) bahwa validitas adalah suatu
derajat ukur yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan
suatu instrumen, yakni instrumen yang dapat mengukur apa yang
seharusnya diukurnya. Azwar (2006: 92) mengemukakan pula
bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti
sejauh mana ketepatan atau kecermatan suatu alat pengukur
dalam melakukan fungsi ukurnya. Arikunto (2010: 189) juga
mengatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan kesahihan atau ketepatan suatu tes sebagai
instrumen alat ukur. Jadi, menurut pengertian tersebut, validitas
menekankan pada instrumen pengukuran atau alat untuk
mengukur. Kegunaan dari validitas ini adalah untuk mengetahui
sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen alat
pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya.
Standar validitas dalam penelitian kualitatif berbeda dengan
yang diberlakukan dalam penelitian kuantitatif yang berparadigma
positivistik. Dalam penelitian kuantitatif, standar validitas
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mengacu pada isi dan kegunaan serta keakuratan dari alat ukur.
Sebagai ilustrasi: Alat ukur parameter GNP (Gross Nation Product),
dianggap cukup valid untuk mengukur tingkat perekonomian suatu
negara, tetapi menjadi tidak valid, kalau alat ukur parameter GNP
digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan pemerataan
pendapatan masyarakat. Jelasnya, adalah suatu alat ukur yang
dijadikan standar validitas itu, harus dapat dijadikan tolak ukur bagi
objek yang akan diukur dalam suatu penelitian (Kanto, 2015: 58).
Sehubungan dengan standar validitas tersebut, Creswell, J.W.,
(2017: 222) mengatakan bahwa ketika peneliti dalam
penelitiannya menggunakan instrumen atau alat ukur yang
memang sudah tersedia/ada, maka deskripsikanlah validitas (dan
reliabilitas) dari skor-skor nilai yang diperoleh dari instrumen
tersebut sebelum dipergunakan. Hal itu, kata Creswell lagi, berarti
mengharuskan pula peneliti untuk membangun validitas atas
instrumen tersebut sebagai alat untuk pengumpul data yang valid.
Hal itu dilakukan, agar kesimpulan atau dugaan-dugaan penting
yang diperolehnya melalui penggunaan instrumen itu dalam
penelitiannya dapat memenuhi standar valid.
Terkait dengan hal tersebut, Creswell (2017:222) selanjutnya
mengatakan, bahwa peneliti harus mencari kevalidan dari
instrumen yang akan digunakannya itu melalui tiga bentuk uji
validitas. Dengan mendeteksi derajat validitas instrumen yang
akan digunakan dalam penelitiannya, maka peneliti dapat
mengetahui pula bahwa instrumen yang akan digunakannya,
memang benar-benar sudah tepat untuk dipergunakan dalam
mengumpulkan data-data dalam penelitiannya. Ketiga bentuk
jenis validitas yang dimaksud Creswell itu, yakni: (1) Content
Validity, menyangkut kegunaan dan ketepatan dari instrumen/alat
untuk menghasilkan data objek yang sesuai dengan yang harus
diukurnya; (2) Predictive Validity; yang menyangkut kemampuan
instrumen itu dalam memprediksikan kriteria-kriteria yang hendak
diukurnya dalam penelitian; dan (3) Construct Validity;
menyangkut derajat kesesuaian dari item-item penting yang
terdapat dalam instrumen alat ukur itu dengan konstruksikonstruksi teoritis atau konsep-konsep yang terkandung dalam
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hipotesis penelitiannya. Konsep construct validity, meliputi pula
pertanyaan mendasar tentang apakah nilai-nilai skor yang
dihasilkan dari instrumen alat ukur itu memiliki tujuan pengukuran
yang berguna dan dampak-dampak yang positif ketika dipraktekkan dalam kehidupan nyata (Humbley & Zumbo, 1996: 261).
Konsep validitas ini, pada dasarnya digunakan untuk
menunjukkan tingkat kesahihan, ketepatan, atau kevalidan dari
suatu instrumen pengumpul data dalam mengukur apa yang
seharusnya diukur sebagai datanya dalam suatu penelitian
(kuantitatif). Hal ini juga dikemukakan oleh Setyosari, (2016: 243)
bahwa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan
dan pengembangan instrumen sebagai alat pengumpul data
adalah masalah validitas. Suatu instrumen alat pengumpul data
dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya
diukur sebagai data pengukurannya dalam penelitian.
Selanjutnya Setyosari, (2016: 243) mengatakan bahwa
instrumen dikatakan telah memenuhi kriteria kevalidan yang baik
atau sahih akan data yang dihasilkan/dikumpulkannya, jika
instrumen itu mampu mengungkap data dari variabel objek yang
diteliti atau yang dikaji secara tepat dalam suatu riset. Jadi
instrumen yang valid atau yang absah/sahih berarti memiliki
derajat kevalidan yang tinggi pula, sebaliknya instrumen yang
tidak/kurang valid atau absah/sahih berarti memiliki derajat
kevalidan yang rendah pula. Setyosari menambahkan penjelasannya bahwa ada dua aspek penting terkait dengan validitas dari
instrumen/alat pengumpul data penelitian tersebut, yakni tentang
apa yang harus diukur dan bagaimana konsitensi hasil dari yang
diukur itu pada tempat lain.
Mencermati uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa
prihal validitas dari instrumen sebagai pengumpul data penelitian
itu, terkait dengan hal apa yang hendak diungkapkan (diukur); dan
kedua adalah yang terkait dengan hal bagaimana kekonsistenan
dari hasil yang diungkapkan itu untuk dapat diterapkan pula pada
situasi yang sama pada setting penelitian yang lain. Karena itu,
Validitas dari suatu instrumen sebagai alat pengumpul data dalam
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penelitian, sangat tergantung pula pada situasi dan tujuan khusus
dari penggunaan instrumen/alat itu sebagai alat pengumpul data
di lapangan penelitian.
Suatu instrumen/alat pengukur/pengungap data yang valid
untuk mengukur/mengungkap suatu situasi tertentu, mungkin
tidak akan valid/tepat jika digunakan untuk mengukur /mengungkap situasi yang lain, walau pada kondisi setting kondisi yang sama
sekalipun. Misalnya; dalam setting di kelas dengan kondisi yang
sama, instrumen/alat pengukur/pengungap yang valid untuk
mengukur atau mengungkap suatu situasi objek kemampuan
subjek siswa yang lebih menekankan pada kemampuan matematis, tentu data hasilnya akan menjadi tidak valid lagi jika instrumen
itu digunakan untuk mengukur/mengungkap kemamp-uan subjek
siswa dalam hal kemampuan logika berpikirnya.
Faktor pertimbangan yang juga penting untuk dipertimbangkan peneliti dalam menentukan derajat kevalidan/ketepatan
suatu instrumen/tes/alat yang akan digunakannya dalam
pengumpulan data, adalah tujuan dari penggunaan instrument
/tes/alat yang akan digunakannya itu. Misalnya; suatu instrument
/tes/alat yang digunakannya dalam pengumpulan data tentang
kemampuan berbahasa pada anak usia dini di desa, maka
instrumen/tes/alat pengumpulan data itu hanya cocok diterapkan
untuk mengungkap kemampuan awal anak usia dini di desa itu
sendiri. Instrumen/tes/alat itu tidak tepat lagi jika dipergunakan di
kota besar untuk mengungkap atau mengukur objek yang sama
pada anak usia dini, dan jika hal itu dipaksakan, maka data hasil
yang diperolehnya dianggap tidak valid/sahih lagi.
Persoalan validitas instrumen/tes/alat sebagai alat
pengumpul data, berkenan pula dengan kadar validitas data yang
diperoleh dari instrumen/tes/alat itu sendiri dalam suatu
penelitian. Oleh karena itu, maka diperlukan pula pertimbanganpertimbangan yang logis mengenai kadar validitas dari instrument
/tes/alat itu sendiri untuk dianggap layak sebagai alat pengumpul
data dalam penelitian. Setyosari, (2016: 243) menyatakan bahwa
berkenaan dengan kadar validitas dari suatu instrumen sebagai
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alat pengumpul data, maka penting adanya satu pertimbangan
validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis diperoleh
dengan usaha yang sangat hati-hati bahkan biasanya dibutuhkan
penanganan dari para ahli dalam hal pemeriksaan kadar
kevalidannya, sehingga secara logika validitas dari instrumen/alat
itu sebagai alat pengumpul data yang valid dapat dicapai menurut
kadar validitas yang dikehendaki. Sedangkan yang dimaksud
dengan validitas empiris yaitu validitas yang diperoleh berdasarkan
pengalaman empirik yakni melalui uji coba awal instrumen itu di
lapangan sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data dalam
proses penelitian yang sesungguhnya.
Berdasarkan sumbernya dari mana validitas itu, Kanto, (2015:
59) mengemukakan bahwa terdapat dua macam sumber validitas,
yaitu (1) validitas internal; dan (2) validitas eksternal, yang
diuraikan berikut ini:
1. Validitas internal (Internal Validity);
Validitas internal; yakni berkenaan dengan derajat akurasi antar
desain penelitian dan hasil yang dicapai. Kalau desain penelitian
dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, data yang
diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos
kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid jika yang
ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Jadi, standar validitas
internal mempertanyakan sampai seberapa jauh suatu
instrumen berhasil mencerminkan objek yang hendak diukur
pada suatu setting penelitian tertentu.
2. Validitas eksternal (External Validity);
Validitas eksternal berkenaan dengan hal derajat keakurasian,
dapat atau tidaknya hasil penelitian digeneralisasikan atau
diterapkan pada populasi tempat dimana sampel itu diambil.
Bila sampel penelitian representatif, instrumen pengumpul
data penelitian valid dan reliabel, cara mengumpulkan dan
menganalisis data juga tepat, maka penelitian tentu akan
memiliki validitas eksternal yang tinggi. Jadi, validitas eksternal
ini, lebih terkait dengan keberhasilan suatu instrumen untuk
diaplikasikan atau diterapkan pada setting riset yang berbeda.
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Artinya, instrumen yang cukup valid mengukur objek pada
suatu setting riset penelitian tertentu, apakah juga valid,
apabila digunakan untuk mengukur objek yang sama pada
setting penelitian yang lain (Kanto, 2015: 59).
Sehubungan dengan validitas internal instrumen, Setyosari
(2016: 244) mengungkapkan bahwa menurut jenisnya, validitas
internal ini dapat dibedakan lagi menjadi: (1) Validitas isi (content
validity); yakni jenis validitas yang merujuk pada prihal sejauh
mana suatu instrumen/tes/alat sebagai alat pengumpul data itu,
dapat menggambarkan atau mencerminkan isi (objek) yang
dikehendaki atau diukur; (2) Validitas kriteria (criterion validity);
yakni suatu jenis validitas yang menunjuk pada hubungan antara
nilai-nilai/skor dari suatu instrument/tes/alat pengukur
/pengungkap data itu dengan variabel (kriteria dari objek) luar,
sehingga instrumen/tes/alat untuk pengukur/pengungkap data
tersebut secara mandiri pula dan dapat dipercaya untuk mampu
mengukur/mengungkap langsung makna tingkah laku atau ciri-ciri
realita yang akan diteliti di lapangan; dan (3) Validitas konstruk;
yakni suatu jenis validitas yang menunjuk pada seberapa jauh
instrumen/alat mampu mengukur/mengungkap tentang sifat atau
pengertian makna (construct) tertentu.
Dalam riset-riset penelitian eksperimental, agar diperoleh
hasil riset eksperimen yang valid, maka konsep aturannya lebih
ketat lagi dalam penerapannya. Namun, hal ini tidaklah penulis
diskusikan pada kesempatan ini, tetapi penulis dapat menyarankan
suatu rujukan buku yang mungkin bisa dijadikan bahan referensi
yang bermanfaat bagi pembaca buku ini jika berkeinginan
melakukan riset eksperimental, khususnya bagi peneliti pemula.
Buku rujukan yang penulis maksud itu, berjudul Research Design:
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed yang ditulis oleh John
W. Creswell (Edisi ke-VI, terbit dalam bahasa Indonesia, Tahun
2017, Hal. 240-246).
Selain uraian penjelasan di atas, konsep validitas ini
dikemukakan pula oleh Neuman (2013: 238) yang menyatakan
bahwa konsep validitas merupakan istilah yang banyak digunakan
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secara berlebihan pada studi kuantitatif. Kadang-kadang, konsep
validitas digunakan untuk makna “benar” atau “tepat”. Lebih lanjut
Neuman mengatakan bahwa validitas adalah bagian dari proses
yang dinamis yang tumbuh dengan mengakumulasikan berbagai
bukti empiris dari waktu ke waktu, dan tanpa adanya validitas,
maka semua pengukuran atau upaya pengungkapan makna dari
objek menjadi tidak berarti.
Terdapat beberapa jenis validitas secara umum, juga dikenal
istilah konsep validitas pengukuran (ukuran yang sesungguhnya)
yang terdiri dari beberapa jenis pula. Neuman (2013: 239)
mengungkapkan bahwa secara umum istilah konsep validitas ini
dikenal berapa jenis yakni: validitas wajah, validitas prediktif,
validitas kriteria, validitas serentak, validitas konstruk, validitas
konvergen, validitas isi, dan validitas diskriminan, yang banyak
diberlakukan pada studi riset kuantitatif. Ada pula jenis validitas
non-pengukuran, yang diberlakukan pada studi riset kualitatif
(akan diuraikan kemudian).

B. Konsep dasar reliabilitas
Istilah kata “reliabilitas” dalam bahasa Indonesia yang
digunakan saat ini, sebenarnya diambil dari kata ‘reliability’ dalam
bahasa Inggris yang berasal dari kata ‘reliable’ yang artinya dapat
dipercaya, nilai keajegan, konsisten, keandalan, kestabilan. Jadi,
suatu alat/tes, instrumen pengukuran atau alat pengumpulan
data, dapat dikatakan reliabel jika hal tersebut menunjukkan hasil
yang dapat dipercaya dan tidak bertentangan.
Berikut ini diberikan beberapa pengertian tentang
reliabilitas yang dikutip dari sumber internet, (yakni dalam situs;
http://www.spengetahuan.com/2017/08/).
1. Reliabilitas yakni suatu konsistensi dari sebuah tes atau
instrumen pengukuran dalam mengukur atau mengamati
sesuatu yang menjadi objek ukurnya. Jadi, suatu tes atau
instrumen alat pengukuran dikatakan reliable bilamana yang
jika digunakan beberapa kali dalam mengukur atau mengamati
objek yang sama maka akan menghasilkan data yang sama pula.
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Dengan perkataan lain, bahwa reliabilitas adalah serangkaian
pengukuran dari istrumen/alat ukur yang memiliki konsistensi
hasil yang relatif tidaklah berubah meskipun dilakukan secara
berulang pada saat yang lain atau pada situasi yang berbeda
(Sugiono, 2016: 168).
2. Pengertian reliabilitas menurut Nursalam (2003) adalah
kesamaan hasil-hasil pengukuran atau pengamatan jika fakta
atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berulang kali
pada waktu yang berlainan. Realibilitas terkait erat dengan alat
atau instrumen serta cara mengukur atau mengamati yang
sama-sama memegang peranan penting dalam penelitian.
Karenanya, walaupun sudah ada beberapa alat/instrumen
(kuisioner) yang sudah distandarisasi baik nasional maupun
internasional, tetapi peneliti harus tetap menyeleksi instrumen
yang dipilih dengan mempertimbangkan keadaan sosial budaya
dari area penelitiannya.
3. Reliabilitas adalah sebarapa besar derajat nilai kehandalan
suatu alat/instrumen mengukur secara konsisten sasaran yang
diukur, meskipun alat atau instrumen itu digunakan berulang
kali pada waktu berlainan pada objek yang sama (Sukadji,
2000).
4. Reliabilitas adalah ketepatan hasil yang diperoleh dari suatu
pengukuran (Gronlund & Linn, 1992).
5. Pengertian reliabilitas menurut Suharto (2009) adalah
serangkaian pengukuran atau serangkaian instrumen alat ukur
yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan
dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang.
6. Menurut Anastasia dan Susana (1997) realibiltas adalah sesuatu
yang merujuk pada konsistensinya skor/nilai yang dicapai oleh
orang/subjek yang sama ketika mereka diuji dengan instrument
/tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau dengan
seperangkat butir-butir pernyataan yang ekuivalen (equivalent
items) sama, memberi hasil relatif sama pada kondisi pengujian
yang berbeda.
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7. Pengertian reliabilitas menurut Suryabrata (2004) adalah
sejauh mana hasil pengukuran dengan alat atau instrumen
tersebut dapat dipercaya hasilnya.
Selanjutnya dalam https://id.wikipedia.org/wiki// dikemukakan pula konsep pengertian realibilitas ini, bahwa Reliabilitas atau
keandalan, adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau
serangkaian alat instrumen ukur. Hal tersebut bisa berupa
pengukuran dari alat ukur yang sama (tes dengan tes ulang) akan
memberikan hasil yang sama, atau untuk pengukuran yang lebih
subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip
(reliabilitas antar penilai). Dalam prihal reliabilitas ini, terutama
dalam penelitian kuantitatif, mengandung dua prinsip pokok,
yakni:
1. Ketergantungan (dependability): yang berkaitan erat dengan
keterandalan, dimana data hasil dari pengujian awal
diharapkan akan konsisten sama dengan pengujianpengujian berikutnya; dan
2. Hasilnya selalu berupa numerik dan tak boleh berubah-ubah,
karena merupakan karakteristik dari proses ukuran dengan
instrumen/alat yang sama. Reliabilitas selalu menunjukkan
keandalan dari instrumen penelitian dalam berbagai bentuk,
yakni hasil pengujian yang sama jika dilakukan oleh orang
yang berbeda (inter-penilai), hasil pengujian yang sama jika
dilakukan oleh orang yang sama dalam waktu berbeda
(pengetesan ulang), hasil pengujian yang sama jika dilakukan
oleh orang yang berbeda dalam waktu bersamaan dengan
tes yang berbeda (bentuk paralel), dan hasil pengujian yang
sama dengan menggunakan berbagai pernyataan-pernyataan membangun konstruk teori (konsistensi internal). (dalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Reliabilitas/).
Berdasarkan beberapa uraian pendapat tentang pengertian
reliabilitas yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dikatakan
bahwa reliabilitas adalah suatu keajegan atau kekonsistenan hasil
yang diperoleh dari suatu tes/instrumen alat pengukuran untuk
mengukur atau mengamati sesuatu yang menjadi objek ukurnya,
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meskipun dilakukan pengukuran dengan tes/instrumen tersebut
pada situasi dan waktu yang berbeda. Dalam kata lain bahwa
reliabilitas merupakan suatu konsep yang menunjuk pada
kekonsistensian hasil-hasil/data yang diperoleh dari alat
pengukuran/pengamatan yang dalam tugas mengukur atau
mengamati sesuatu yang menjadi objek ukurnya akan memberi
hasil yang relatif sama tidak berbeda meskipun digunakan
berulang kali.
Sehubungan dengan konsep reliabilitas, Susan Stainback
(1988) menyatakan bahwa “…reliability is often defined as the
consistency and stability of data or findings. From a positivistic
perspective, reliability typically is considered to be synonymous
with the consistency of data produced by observations made by
different researchers (e.g. interrater reliability), by the same
researcher at different times (e.g. test re-test), or by splitting of a
data set in two parts (split half)…”. Reliabilitas berkenaan dengan
derajad konsistensian dan stabilitas data atau temuan. Dalam
pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel
apabila dua atau lebih data hasil penelitian dalam objek yang sama
menghasilkan data yang relatif sama, atau pada peneliti sama
dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau
sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukan data yang
tidak berbeda. Kalau peneliti satu menemukan dalam objek data
berwarna coklat, maka peneliti yang lain juga demikian. Kalau
seorang peneliti dalam objek kemarin menemukan data berwarna
hijau, maka sekarang atau besok akan tetap berwarna hijau.
Karena reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi, yaitu
apabila peneliti lain mengulangi hal atau mereplikasi dalam
penelitian pada objek yang sama dalam metode yang sama, akan
menghasilkan data yang sama. Suatu data yang reliable atau
konsisten akan cenderung valid, walaupun belum tentu itu valid.
Misalkan, orang yang berbohong, secara konsisten akan terlihat
valid data bicaranya, walaupun sebenarnya itu tidak valid (dari;
https://www.academia.edu//; dan Sugiyono, 2017: 364)
Selanjutnya, pengertian konsep realibilitas dalam kaitannya
dengan instrumen atau alat tes dalam suatu penelitian,
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sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Lodico, et all.,
(2010: 281) yakni sebagai berikut, “Reliability refers the the
consistency of scores, that is an instrument’s ability to produce
‘approximately’ the same score for an individual over repeated
testing or across different raters”. Yang dapat dimaknai bahwa
reliabilitas itu merujuk pada konsistensi hasil ukur dari suatu
instrumen/tes yang digunakan dalam mengukur objek, artinya
kemampuan suatu instrumen/alat dalam penelitian (kuantitatif)
untuk menghasilkan data skor yang relatif sama dari setiap individu
apabila dilakukan pengujian ulang atau terhadap individu atau
testee lain yang berbeda. Konsep reliabilitas ini, di sebut koefisien
reliabilitas yang menyatakan hubungan data skor hasil yang
diperoleh dengan data skor hasil lain, yang jika koefisien itu
semakin dekat dengan angka satu, maka dikatakan reabilitas data
hasil semakin tinggi pula.
Terkait dengan prihal tingkat koefisien reliabilitas ini, menurut
Setyosari, (2016: 238) bahwa tingkat nilai koefisien reliabilitas dari
instrumen/alat pengumpul data menunjukkan berapa kali pun
data dikumpulkan atau diambil menggunakan instrumen/alat
pengumpul data itu, akan memberikan data yang relatif sama pula.
Sehingga itu, reliabilitas ini juga merupakan konsep yang
menunjukkan adanya tingkat keterandalan dari suatu instrument
/alat pengumpul data dalam penelitian.
Sebagaimana Neuman (2013: 234) mengatakan bahwa
gagasan reliabilitas dalam penelitian terkait erat dengan
keterandalan, yang berarti pula kemampuan untuk diandalkan
atau memiliki kekonsistenan dalam menghasilkan data. Hal ini
menunjukkan pula bahwa hasil yang relatif tidak berbeda (sama)
akan diperoleh dari suatu instrumen alat pengukuran/pengumpul
data yang pemakaiannya diulang atau terjadi lagi dalam kondisi
yang identik atau sangat mirip. Kebalikan dari reliabilitas adalah
hasil yang tidak menentu, tidak stabil atau tidak konsisten yang
terjadi dari hasil pengukuran instrumen alat pengukuran
/pengumpul data itu sendiri.
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Lebih lanjut, Setyosari, (2016: 238) mengatakan bahwa hal
yang penting untuk diiingat dalam hal reliabilitas ini adalah bahwa
yang dapat dipercaya itu adalah data-data hasilnya, dan bukan
semata-mata alat pengambil/pengumpul datanya. Instrumen atau
alat pengumpul data (pembangkit data) yang reliabel sebenarnya
mengandung makna bahwa instrumen/alat pengumpul atau
pengambil data (atau alat pembangkit data) tersebut cukup
mantap dan dapat diandalkan untuk mengambil atau mengumpulkan data penelitian, sehingga mampu pula mengungkap data yang
dapat dipercaya hasilnya. Siapa pun yang menjumpai data yang
dikumpulkan atau diambil dengan instrumen/alat pengumpul data
yang reliabel itu, maka akan merasa yakin pula bahwa data-data
itu memang benar adanya sesuai konteksnya yang ada pada
lapangan penelitian dari data-data itu. Oleh karena itu, peneliti
perlu untuk mengantisipasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan
ketidak-reliabilitasannya.
Instrumen atau alat pengumpul data diidentifikasi sebagai
suatu instrumen atau alat yang tidak baik, karena tidak
mempertimbangkan adanya faktor-faktor yang dapat memengaruhi kereliabilitasannya. Faktor-faktor berpengaruh seperti yang
dimaksud itu, menurut Setyosari, (2016: 239), demikian pula
seperti yang dikemukakan oleh Tuckman, (2012: 284) yakni
diantaranya: (1) terkait dengan familiaritas terhadap bentuk
instrumen/alat pengumpul data; (2) kesehatan; (3) pengalaman;
(4) keadaan emosional; (5) kondisi fisik; (6) kelelahan; (7)
ketidakajegan atau fluktuasi memori; (8) kondisi ruangan dan atau
lingkungan; dan (9) pengetahuan-pengetahuan khusus yang
dimiliki.
Dalam penelitian kuantitatif, persoalan reliabilitas ini, harus
ditentukan derajat keterandalan/kemantapan, atau kekonsistenannya dalam mengumpulkan data, sehingga data-data yang
dihasilkan dalam penelitian merupakan data yang dapat dipercaya.
Sebagaimana dikatakan Creswell (2017: 223) bahwa penggunaan
suatu instrumen/alat pengukur atau pengumpul data-data dalam
penelitian kuantitatif, sebelumnya sudah mencerminkan adanya
reliabilitas atau tidak, sehingga itu penting dilakukan pengujian
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terhadapnya. Menurut Azwar, S. (2006: 117), demikian pula halnya
Tuckman dan Harper (2012; yang dikutip Setyosari, 2016: 239),
bahwa terdapat empat cara yang biasa digunakan untuk
menentukan derajat kereliabilitasan dari suatu instrumen/alat
pengumpul atau pengambil data agar layak untuk digunakan dalam
penelitian (kuantitatif), diantaranya yakni: (1) pengujian tes-retes
(tes-retest reliability); (2) pengujian dengan cara format berselang
seling (alternate-form reliability), atau biasa disebut equivalentform techique; (3) pengujian cara tes belah dua (split-half
reliability); dan (4) pengujian cara Kuder-Richardson (KuderRichardson reliability).
Selain cara itu, menurut Ary, et all (2010: 196) dikenal pula
cara yakni: (1) reliabilitas antar penilai (Inter-rater atau Interobserver reliability); yakni cara penentuan ukuran reliabilitas dari
instrumen atau alat pengumpul data berdasarkan konsistensi
penilaian dari dua responden yang berbeda terhadap pernyataanpernyataan konstruk, karena belum tentu pengamat manusia akan
menafsirkan makna jawaban terhadap konstruk yang sama dengan
cara yang sama pula; dan (2) reliabilitas konsistensi internal
(Internal consistency reliability) yakni cara menentukan ukuran
reliabilitas dari instrumen atau alat pengumpul data berdasarkan
evaluasi terhadap item-item yang dikandung instrumen atau alat
pengumpul data itu terhadap konstruk yang sama. Ada beberapa
cara pengujian untuk reliabilitas ini, salah satunya yang populer
dengan rumus Alpha.
Terkait dengan jenis reliabilitas pengukuran atau reliabilitas
pengamatan dari hasil pengukuran dalam konteks penelitian
(kuantitatif), secara umum dikenal tiga jenis reliabilitas.
Sebagaimana yang dikemukakan Neuman (2013: 234) bahwa
sebenarnya ada tiga jenis bentuk reliabilitas yang dikenal saat ini,
yakni:
1. Reabilitas pengukuran (measuremen reliability) yaitu
kemampuan diandalkan dari suatu instrumen pengukuran
sebagai alat pengumpul data untuk konsitensi memberi hasil
ukuran dari suatu objek/variabel; Hal ini menjawab
pertanyaan mengenai apakah suatu instrumen alat
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pengumpul data akan memberikan hasil/jawaban yang sama
apabila diterapkan dalam kurun waktu yang berbeda?
2. Reliabilitas stabil (stability reliability), atau disebut pula jenis
reliabilitas pengukuran sepanjang waktu yakni suatu ukuran
reliabilitas dari instrumen/alat pengukuran atau dari alat
pengumpul data untuk memberi hasil yang relatif konsisten
sama pada waktu yang berbeda, dengan asumsi hal-hal yang
diukur-amati tidak berubah dengan sendirinya. Jadi reliabilitas
ini mengacu pada waktu, dan untuk menentukan stabilitas ini
dilakukan ulang terhadap variabel objek yang sama di waktu
yang berlainan, lalu dibandingkan apakah hasil (data) yang
diperoleh stabil dengan sebelumnya.
3. Reliabilitas terwakili (representative reliability) atau disebut
pula reliabilitas seimbang (equivalence reliability), atau
reliabilitas pengukuran antar group atau kelompok; adalah
keandalan dari instrumen pengumpul data sepanjang subpopulasi (group) atau berbagai jenis kasus yang berbeda, atau
suatu ukuran reliabilitas instrumen/alat pengumpul data yang
memberi hasil yang relatif konsisten sama meskipun
digunakan untuk kelompok sosial yang berbeda-beda.
Reliabilitas ini berlaku saat peneliti mempergunakan indikator
yang majemuk. Reliabilitas ini menjawab pertanyaan; apakah
ukuran reliabilitas tersebut memberikan hasil yang konsisten
dalam seluruh indikator yang berbeda saat diterapkan ke
kelompok yang berbeda-beda.
Berdasarkan beberapa uraian konsep pengertian reliabilitas
sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dikatakan
bahwa reabilitas itu diperlukan saat hendak mengetahui sejauh
mana hasil dari suatu pengukuran atau pengamatan dengan
menggunakan instrumen/alat tertentu, data hasilnya dapat
dipercaya, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya pula. Data
hasil pengukuran/pengamatan dapat dipercaya hanya apabila
dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran melalui instrument
/alat yang sama terhadap kelompok subjek yang sama maupun
pada kelompok subjek yang berbeda, yang dilaksanakan pada
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waktu yang berbeda, akan diperoleh pula hasil yang konsisten atau
data yang relatif sama, sepanjang aspek yang diukur pada objek
ukur atau dalam diri subjek memang belum berubah. Relatif sama,
berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan
kecil diantara hasil dari beberapa kali pengukuran itu. Namun,
apabila perbedaan itu sangat besar dari waktu ke waktu maka hasil
pengukuran itu tidak dapat dipercaya dan dapat dikatakan tidak
reliabel.
Sebagaimana dikemukakan Azwar, (2006: 181) bahwa
reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang
mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki
reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel
(reliable). Walaupun reliabilitas memiliki berbagai nama/istilah lain
seperti; keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan,
kekonsistensian, dan sebagainya, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas itu adalah sejauh mana data-data hasil
dari suatu pengukuran atau pengamatan dapat dipercaya adanya.
Reabilitas dan validitas, pada dasarnya menurut Neuman
(2013: 234) adalah merupakan ide-ide yang membantu untuk
menetapkan kebenaran, kredibiltas, objektivitas, atau kemampuan untuk dipercaya dari temuan hasil penelitian. Dalam penelitian
kuantitatif, reabilitas dan validitas menonjol karena konstruk yang
dibangun peneliti, biasanya ambigu, menyebar, dan tidak bisa
diamati. Kedua istilah tersebut (reabilitas dan validitas) merupakan
dua istilah yang memiliki makna ganda, seperti yang diuraikan
sebelumnya, reabilitas dan validitas itu, mengacu pada aspek
pengukuran yang diinginkan dan aspek pengukuran yang berkaitan
atau saling berhubungan.
Seluruh peneliti, baik dalam penelitian kuantitatif maupun
dalam penelitian kualitatif, tentu menginginkan suatu hasil
pengukuran atau pengamatan dari hasil penelitiannya yang dapat
diandalkan dan valid. Akan tetapi diluar kesepakatan mengenai
gagasan/ide dasar konsep reliabilitas dan validitas pada tingkatan
umum, kata Neuman (2013: 234) bahwa para peneliti kualitatif dan
kuantitatif, melihat makna reliabilitas dan validitas secara berbeda.

375 | Validilitas, Reabilitas...

Sugiyono (2017: 365) mengatakan bahwa dalam penelitian
kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, maka
yang harus diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen
penelitiannya, sedang dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah
datanya (yang dibangkitkan dan dikumpulkan penelitinya). Oleh
karena itu, Susan Stainback (1988) yang dikutip oleh Sugiyono,
mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif lebih menekankan
pada aspek reliabilitas, sedangkan dalam penelitian kualitatif lebih
pada aspek validitas.

C. Konsep objektivitas dalam penelitian
Objektivitas (sebagai lawan kata dari subjektif) bermula dari
istilah filosofis yang dikenal pada tahun 1620 dan memiliki arti
"pertimbangan antara hubungan dari sesuatu hal dengan
objeknya", terbentuk dari pola kata istilah bahasa Latin di abad
pertengahan yaitu “objectivus”, berasal dari “objectum-object"
yang berarti "tidak bias”, berdiri sendiri (tanpa keterlibatan
pribadi)". Istilah ini pertama ditemukan pada tahun 1855 dan
mendapatkan pengaruh bahasa Jerman objektiv. Jadi, objektivitas
berdasarkan pemaknaan filosofi itu berarti doktrin di mana
pengetahuan berdasarkan kenyataan yang objektif (berdiri sendiri)
sesuai yang sebenarnya ada.
Objektif sebagai kata benda merupakan serapan dari bahasa
Inggris yang berarti "tujuan, sasaran". Kata ini pertama kali
diformulasikan pada tahun 1738 sebagai istilah militer dalam
perang saudara Amerika Serikat dan dimaknai sebagai "objektif
dari suatu pikiran;" yang juga berarti "arahan" yang berasal dari
bahasa Perancis. Kenyataan objektif adalah sesuatu yang memiliki
nilai makna keobjektifan di mana nilai sesuatu makna diwakilkan
oleh hal yang nyata lainnya. Descartes menggunakan kenyataan
objektif itu untuk pemikiran-pemikiran dan tidak menyatakannya
apakah barang-barang seperti lukisan, juga memiliki kenyataan
objektif (http://id.wikipedia.org/wiki/objektivitas/filsafat).
Objektivitas dalam konteks penelitian berkenaan dengan
“derajat kesepakatan” atau “interpersonal agreement” antar
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banyak orang terhadap suatu data. Misalnya, bila dari seratus
orang, terdapat 99 orang menyatakan bahwa terdapat warna
merah dalam objek penelitian itu, sedangkan yang satu orang
menyatakan warna lain, maka data tersebut adalah data yang
objektif. Objektif disini lawannya subyektif. Data yang objektif akan
cenderung valid, walaupun belum tentu valid. Dapat terjadi suatu
data yang disepakati banyak orang belum tentu valid, tetapi yang
disepakati sedikit orang malah lebih valid. Sebagai contoh terdapat
99 orang menyatakan bahwa A bukan pencuri (objektif), dan 1
orang menyatakan bahwa A adalah pencuri (subyektif). Ternyata
yang betul-betul adalah pernyataan yang satu orang itu, karena
yang 99 orang tersebut adalah teman teman dari si A yang sama
sama pencuri. Sehingga mereka (yang 99 orang) menyatakan si A
bukan pencuri (Sugiyono, 2017: 364; juga terdapat dalam
https://www.academia.edu).
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa instrumen atau alat
pengumpul data yang reliabel sebenarnya mengandung makna
bahwa instrumen/alat pengumpul atau pengambil data (atau alat
pembangkit data) itu cukup mantap dan dapat diandalkan untuk
mengambil atau mengumpulkan data penelitian, sehingga mampu
pula mengungkap data-data yang objektif dan dapat dipercaya.
Maka, siapa pun yang menjumpai data itu juga akan merasa yakin
bahwa data itu memang benar adanya sesuai konteksnya
(Setyosari, 2016: 238). Dalam hal ini, keobjektifan data penelitian,
bergantung pula dari instrumen/tes atau alat pengumpul datanya.
Pada penelitian kualitatif instrumen utama pengumpul data adalah
peneliti sendiri, sehingga peneliti kualitatif diharapkan dapat
membangkitkan dan mengumpulkan data yang objektif pula. Data
kualitatif yang objektif adalah data yang sesuai dengan realitas
objeknya dan berdasarkan perspektif partisipan/subjek
penelitiannya.

D. Prinsip validitas; reliabiltas dan objektivitas
dalam penelitian kualitatif
Validitas (juga reliabiltas dan objektivitas) dalam riset
kualitatif, menurut Neuman (2013: 234) adalah hal yang
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menunjukkan suatu kebenaran yang objektif yang diperoleh secara
konsisten. Prihal ini mengacu pada seberapa baik sebuah ide
“sesuai” dengan realitas aktual. Tidak ada validitas berarti
buruknya kesesuaian antar ide-ide yang peneliti gunakan untuk
menganalisis dunia sosial dan yang sebenarnya terjadi dalam dunia
kehidupan sosial. Dalam istilah yang sederhana bahwa validitas
dalam konteks penelitian kualitatif menjawab pertanyaan
mengenai seberapa baik dan tepatnya peneliti menilai realitas
sosial dengan menggunakan konstruk interpretif peneliti tentang
hal realitas itu.
Validitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauhmana
tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki
makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan mengenai suatu
realitas sosial atau peristiwa/fenomena. Dengan kata lain,
partisipan dan peneliti hendaknya memiliki kesesuaian ide dalam
mendeskripsikan suatu realitas atau fenomena sosial dan peristiwa
yang ada, terutama dalam memaknai realitas fenomena atau
peristiwa tersebut secara etik dan emik. Karena itu penelitian
kualitatif dikatakan pula sarana utama bagi penelitian emik, yakni
menyajikan pandangan subjek yang diteliti (istilah “emik” dan juga
“etik” pertama kali dikenalkan oleh Kenneth Pike, yang kemudian
mengembangkannya dalam bidang ilmu budaya (Endraswara,
2014: 34). Emik ialah jenis atau kategori data kualitatif menurut
subjek penelitiannya. Sedangkan etik ialah kategori data kualitatif
menurut peneliti dengan mengacu pada kesesuaian interpretif
dengan konsep-konsep sebelumnya. Seiring dengan perkembangan metode penelitian kualitatif ini, kedua istilah yakni “emik” dan
“etik” ini lazim dipakai untuk menggambarkan kategori data dalam
riset kualitatif.
Terkait dengan uraian di atas tentang “emik” dan “etik”, maka
penelitian kualitatif biasa dikatakan pula sebagai penelitian
interpretif bersifat subyektif dan reflektif. Hal ini, karena dalam
penelitian kualitatif tidak digunakan instrumen yang baku/standar
tetapi peneliti bertindak sebagai instrumen pengumpul data yang
utama. Data dikumpulkan secara verbal diperkaya dan diperdalam
dengan hasil pengamatan, mendengar persepsi, pemaknaan dan
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penghayatan peneliti secara “emik” dan “etik”. Namun meskipun
melibatkan segi subyektifitas, peneliti harus disiplin dan jujur
terhadap dirinya sebab penelitian kualitatif harus memiliki sifat
objektifitas pula. Objektifitas di sini, sebagaimana yang
dikemukakan Sukmadinata, (2015: 94) berarti bahwa data yang
ditemukan dianalisis secara cermat atau teliti, disusun,
dikategorikan secara sistematik, dan lalu ditafsirkan berdasarkan
pengalaman nyata dan realitas dilapangan (emik) menggunakan
kerangka berpikir dan persepsi peneliti (etik) tanpa adanya
prasangka dan kecenderungan-kecenderungan tertentu dari
peneliti. Sedangkan riset kualitatif dikatakan bersifat reflektif
menurut Sukmadinata, (2015: 94), karena penelitian kualitatif
merupakan pengkajian yang cermat dan hati-hati terhadap seluruh
proses penelitian.
Beberapa hasil penelitian kualitatif, terutama dari hasil
penelitian mahasiswa S1, masih diragukan keobjektifan datanya
dan kebenaran hasilnya. Dalam penelitian kualitatif, keraguan akan
hal itu, dikarenakan adanya beberapa hal, yaitu: (1) subjektivitas
peneliti merupakan hal yang paling dominan dalam penelitian
kualitatif; (2) alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara
dan observasi, memiliki banyak kelemahan saat ketika dilakukan
melalui cara terbuka dan apalagi tanpa control; dan juga (3)
sumber data yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil
akurasi penelitian.
Oleh karena itulah dibutuhkan suatu teknik/cara pemeriksaan
keabsahan atau kevalidan data-datanya. Validasi data dalam
penelitian kualitatif adalah faktor terpenting dari hasil pengumpulan data di lapangan. Nasution (2003: 105) mengatakan pula bahwa
validitas data merupakan faktor yang terpenting dalam sebuah
penelitian, karena sebelum data dianalisis terlebih dahulu harus
mengalami pemeriksaan yang valid terhadap data-data yang
dikumpulkan. Validitas akan membuktikan hasil yang diteliti sudah
sesuai dengan realitas adanya dan atau memang telah sesuai
dengan yang sebenarnya atau kejadiannya di lapangan.
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Para peneliti, dalam melakukan penelitian, tentu menghendaki derajat realibilitas dan validitas yang baik akan hasil-hasil
penelitiannya. Sehingga itu, persoalan reliabilitas dan validitas
akan menjadi perhatian utama peneliti dalam seluruh rangkaian
proses pengukuran dan pengumpulan data. Menurut Neuman
(2013: 233) bahwa dalam proses riset kuantitatif persoalan proses
realibilitas dan validitas ini, keduanya menghubungkan ukuran
kepada konstruk, dan tidak mungkin untuk memiliki reliabilitas dan
validitas yang sempurna, tetapi keduanya merupakan cita-cita
yang peneliti upayakan untuk terwujud dalam suatu penelitian
kualitatif.
Validitas dalam penelitian kualitatif secara umum dapat
dimaknai sebagai derajat keakuratan interpretif antara objek
realita atau fenomena yang terdapat di lapangan sesungguhnya
dengan data hasil penelitian kualitatif yang dilaporkan oleh
penelitinya. Hal ini, memberi makna bahwa validitas itu adalah
merupakan suatu nilai ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan
atau kesahihan dan ketapatan dari suatu instrumen pengumpul
data dalam tungasnya mengumpulkan data sesuai dengan yang
ditugaskan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, tugas
mengumpulkan data- data adalah peneliti sendiri melalui berbagai
metode pengumpul data untuk pengumpul data penelitiannya.
Sehingga, menurut Sugiyono, (2016: 119) bahwa dalam
penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid
apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti
dengan realitas yang sesungguhnya yang terjadi pada objek yang
ditelitinya di lapangan. Akan tetapi, perlu diketahui pula bahwa
kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat
tunggal, tetapi jamak, serta bergantung kepada konstruksi
manusia, dan dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses
mental pada diri setiap individu dengan berbagai latar
belakangnya. Oleh kerananya, bila terdapat sepuluh peneliti
dengan tatar belakang yang berbeda, meneliti pada objek yang
sama, maka akan didapatkan pula sepuluh temuan. Temuan hasil
riset kualitatif dari kesepuluh peneliti tersebut, semuanya akan
dinyatakan valid, jika yang ditemukan oleh kesepuluh orang
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peneliti itu tidaklah berbeda dengan fakta realitas yang
sesungguhnya terjadi pada data objek yang diteliti.
Misalnya; kalau dalam suatu objek kajian dalam sebuah riset
kualitatif, ditemukan bahwa realitas yang sesungguhnya terjadi
dilapangan adalah tanaman yang nampak subur, maka peneliti
dengan instrumen pengumpul data yang digunakannya, akan
melaporkan hasil penelitiannya itu bahwa terdapat objek tanaman
yang subur. Misalnya lagi, jika dalam objek penelitian ditemukan
bahwa realitas yang sesungguhnya terjadi dilapangan yakni para
pegawai atau guru senantiasa bekerja rajin di sekolah, maka
dengan instrumen pengumpul data yang digunakannya, peneliti
akan melaporkan hasil bahwa pegawai atau guru di sekolah yang
ditelitinya itu senantiasa bekerja rajin. Bila peneliti membuat
laporan hasil penelitiannya yang tidak sesuai dengan data objek
realita yang sesungguhnya terjadi dilapangan, maka dapat
dinyatakan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan dengan alat
pengumpul data yang digunakan dalam penelitiannya tersebut,
hasilnya adalah tidak valid.
Prinsip reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif
pun berbeda. Dalam penelitian kualitatif suatu realitas itu bersifat
majemuk/ganda, dinamis dan selalu berubah, sehingga tidak ada
hal yang konsisten, dan berulang seperti semula. Situasi senantiasa
berubah-ubah dan demikian juga halnya pada perilaku manusia
yang terlibat didalamnya. Dengan demikian tidak ada suatu data
realitas sosial yang tetap/konsisten/stabil (Sugiyono, 2017: 366).
Oleh karena itu, maka peneliti kualitatif dituntut dapat menggali
untuk membangkitkan data-data kualitatif berdasarkan apa yang
diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber
data penelitian kualitatif. Peneliti riset kualitatif harus bersifat
“perspektif emic” artinya memperoleh data “sebagaimana
seharusnya” yang ada dilapangan, tidak berdasarkan apa yang
dipikirkan oleh peneliti. Dalam Hal ini tetap berdasarkan yang
sesungguhnya seperti apa adanya yang terjadi di lapangan
risetnya, juga berdasarkan seperti apa yang dialami dan dirasakan,
serta yang dipikirkan sesungguhnya oleh sumber data dalam riset
kualitatif (partisipan atau subjek penelitian).
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Penelitian kualitatif, mungkin tidak berlebihan jika dikatakan
jauh lebih sukar dari penelitian kuantitatif. Hal ini karena, peneliti
riset kualitatif harus pula berbekal teori yang luas sehingga mampu
secara baik menjadi “human instrument” atau “key instrument”
(instrumen kunci pengumpul data riset kualitatif). Hal ini
sebagaimana yang dikemukakan pula oleh, Borg & Gall (1988; yang
dikutip Sugiyono, 2016: 296) 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…”.
Yang bermakna bahwa penelitian kualitatif lebih sulit bila
dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, karena data yang
terkumpul bersifat subjektif dan instrumen sebagai alat
pengumpul data adalah peneliti itu sendiri. Jadi, peneliti riset
kualitatif itulah yang sendiri turun di lapangan untuk mencaritemukan, membangkitkan, dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan risetnya, yang kemudian data-data itu, diinterpretasi-kan
sesuai maknanya yang sebagaimana adanya di lapangan.
Terkait dengan persoalan validitas dan reliabiltas data dalam
penelitian kualitatif, maka untuk dapat menjadi key instrument
pengumpul data yang baik, valid dan konsisten, maka peneliti
kualitatif sebagai instrumen utama dalam pengumpul datanya,
dituntut untuk memiliki wawasan yang luas dan mendalam, baik
wawasan teoritis maupun wawasan yang terkait dengan konteks
sosial yang ditelitinya, yang berupa nilai, budaya, keyakinan, adat
istiadat, hukum, dan sejenisnya yang terjadi dan berkembang pada
konteks sosial penelitiannya itu. Apabila peneliti riset kualitatif
tidak memiliki wawasan yang luas dan mendalam, maka tentu pula
peneliti kualitatif akan sulit membuka pertanyaan-pertanyan kunci
dan mendasar kepada sumber datanya, sulit pula memahami dan
memaknai sesuatu realitas apa yang terjadi sesungguhnya dalam
konteks sosial lapangan risetnya, yang pada akhirnya peneliti pun
akan tidak/kurang dapat pula melakukan analisis yang mendalam
secara induktif terhadap data yang diperolehnya sebagai
instrumen kunci pengumpul data. Hal seperti inilah, yang
kemudian kemungkinan besar menjadikan prinsip validitas dan
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reliabiltas bagi kajian hasil penelitian kualitatif yang dilakukan
peneliti menjadi rendah kadar kualitasnya.
Selain yang telah diuraikan sebelumnya, terkait dengan
prinsip validitas dalam penelitian kualitatif juga disinggung oleh
Afrizal (2016: 167) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif
merupakan sebuah aktivitas ilmiah dengan menggunakan
prosedur yang disadari secara naturalistik. Sehingga itu, penelitian
kualitatif hanya peduli dengan hal validitas data. Artinya, dalam
penelitian kualitatif bukanlah generalisasi numerik dan populasi
yang diutamakan sebagaimana diberlakukan dalam penelitian
kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif yang diutamakan adalah
kualitas tipologi data kualitatif.

E. Strategi meningkatkan validitas data kualitatif
Validitas data dalam penelitian kualitatif, berarti bahwa data
yang telah dibangkitkan dan terkumpulkan oleh peneliti
mencerminkan situasi/kondisi seperti apa adanya di lapangan.
Sebagaimana yang dikemukakan Afrizal (2016: 167) bahwa dalam
penelitian kualitatif persolan validitas memiliki makna yang
berbeda dalam penelitian kuantitatif. Dalam studi penelitian
kualitatif, validitas data memiliki makna bahwa data yang telah
dikumpulkan peneliti sebagai instrumen utama (key instrument)
pengumpul data menggunakan bervariasi alat pengumpul data,
dapat menggambarkan realitas seperti apa adanya dalam konteks
penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti kualitatif, penting untuk
mengetahui pula strategi dalam mencapai validitas penelitiannya.
Sehubungan dengan strategi dalam mencapai validitas hasil
penelitian kualitatif, Sukmadinata (dalam Agustinova, 2015: 46)
mengemukakan bahwa validitas data riset kualitatif dapat dicapai
melalui kombinasi cara dari sepuluh strategi peningkatan validitas,
yaitu:
1. Waktu pengumpuIan data yang relatif lama.
Memungkinkan terkumpulnya seluruh data yang diteliti
secara lengkap, dan ditemukannya data yang berangsur
sesuai dengan kenyataan.
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2.

Menggunakan strategi yang multi-metode.
Kombinasi teknik pengumpulan data, antara lain,
wawancara, observasi, studi dokumenter.
3. Bahasa partisipan kata demi kata.
Pengumpulan data maupun analisis data dilakukan kata
demi kata sehingga mendapatkan rumusan penjelasan yang
rinci.
4. Deskriptor inferensi yang rendah.
pencatatan yang Iengkap dan detail, baik untuk sumber
situasi maupun orang, menjadikan catatan dimengerti dan
tidak menimbulkan apersepsi yang berbeda.
5. Peneliti beberapa orang.
Data deskriptif yang dikumpulkån dan disetuji oleh tim
peneliti.
6. Pencatan data mekanik
Data direkam, baik menggunakan alat perekam media audio
maupun video dan kamera foto, sehingga ada pembuktian
sesuai kenyataannya.
7. Partisipan sebagai peneliti
Menggunakan catatan-catatan yang dimiliki partisipan untuk
melengkapi.
8. Pengecekan anggota.
Pengecekan data secara berulang oleh anggota peneliti yang
lain.
9. Review oleh partisipan
Meminta pada partisipan untuk mereview data, dan
melakukan sintesis semua hasil wawancara.
10. Kasus-kasus negative (kasus yang berbeda)
Mencari, membangkitkan, mencatat, menganalisa,
melaporkan data dari kasus-kasus negatif (atau kasus yang
berbeda) dengan pola yang ada.
Selain dari yang dikemukakan di atas, sebagai-mana yang
dikemukakan Creswell (2012: 266) yakni melalui proses
pengumpulan data (pembangkitan data) dan analisis data, peneliti
riset kualitatif perlu menjamin bahwa temuan/data dan interpretasi maknanya akurat. Validasi temuan/data berarti bahwa peneliti
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kualitatif menentukan keakuratan atau kredibilitas dari temuan
data tersebut melalui cara atau strategi-strategi seperti pengecekan anggota (member cheking) atau melalui teknik tringulasi
(dibahas kemudian). Para peneliti riset kualitatif biasanya tidak
menggunakan kata bias dalam penelitian. Mereka (peneliti) akan
mengatakan bahwa semua penelitian pada dasarnya adalah
interpretif dan bahwa peneliti harus menjadi reflektif diri
mengenai perannya dalam penelitian, bagaimana mereka menginterpretasikan temuan/data, dan sejarah personal dan politiknya
yang membangun interpretasinya. Dengan demikian, akurasi dan
kredibilitas yang dipergunakan peneliti kualitatif untuk
mendeskripsikan makna akurasi dan kredibilitas ini (secara
autentik/authenticity dan benar/trustwortiness) adalah sangat
penting.
Terkait dengan hal akurasi dan kredibilitas yang dipergunakan
peneliti kualitatif itu, dalam buku yang ditulis Emzir (2016: 82)
dengan mengutip pendapat Creswell (2008); & Miller (2000); dan
Schwandt (1988) mengemukan bahwa terdapat beberapa istilah
yang biasa dipergunakan para peneliti riset kualitatif untuk
mendeskripsikan akurasi dan kredibilitas ini. Namun, ada tiga
bentuk yang sering digunakan oleh peelitian kualitatif, yakni
triangulation; member checking dan auditing, yang masing-masing
seperti diuraikan berikut:
1. Penelitian kualitatif melakukan strategi ‘triangulasi’ di antara
sumber-sumber data yang berbeda untuk meningkatkan
akurasi suatu riset. Triangulation adalah proses penguatan
bukti dalam upaya untuk mencapai validitas yang baik dari
individu-individu yang berbeda (misalnya, seorang kepala
sekolah dan seorang siswa), jenis data (misalnya, catatan
lapangan, gambar, observasi, dan wawancara) dalam deskripsi
dan tema-tema dalam penelitian kualitatif. Peneliti kemudian
menguji setiap sumber informasi atau data dan bukti-bukti
temuan lainnya untuk mendukung sebuah tema (subfokus).
Hal ini menjamin bahwa studi/riset kualitatif akan menjadi
akurat karena informasi/data berasal dari berbagai sumber
informasi, individu, atau proses. Dalam cara ini, peneliti
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terdorong untuk mengembangkan suatu laporan yang akurat
dan kredibel.
2. Peneliti kualitatif juga mengecek temuan-temuan mereka
dengan partisipan dalam penelitian untuk menentukan
apakah temuan mereka itu akurat, hal ini di kenal sebagai
strategi member checking. Member checking adalah suatu
proses di mana peneliti menanyakan pada seseorang atau
lebih subjek/partisipan/informan dalam penelitian untuk
mengecek keakuratan dari keterangan tersebut agar dicapai
nilai kevalidan data dalam penelitian. Proses pengecekan ini
melibatkan
pengambilan
temuan
kembali
pada
partisipan/informan/subjek, dan menanyakan pada mereka
(secara lisan atau tertulis) tentang akurasi dari laporan akan
temuan tersebut. Peneliti menanyakan pada partisipan atau
subjek penelitian tentang banyak aspek dari riset, seperti
apakah deskripsi telah lengkap dan realistik dari tema riset,
apakah tema-tema yang dimaksudkan sudah akurat, atau
interpretasi yang fair dan representatif dari tema-tema yang
diteliti.
3. Peneliti juga mungkin meminta seseorang di luar proyek riset
untuk melakukan suatu review tentang studi riset dan
melaporkan kembali, secara tertulis, kekuatan atau
kelemahan dan hal-hal lain yang terkait dengan proyek riset
tersebut. Strategi ini biasa dikenal dengan istilah audit
eksternal. Dalam proses audit eksternal ini, peneliti
menghadirkan suatu pelayanan dari seseorang individu dari
luar studi risetnya untuk mereview berbagai aspek penelitian
yang terkait dan relevan. Kemudian itu, auditor (seseorang
atau pihak dari luar) mereview riset studi dan menulis atau
mengkomunikasikan suatu evaluasi tentang studi riset itu.
Audit ini, mungkin muncul selama proses berlangsung dan
pada kesimpulan akhir dari sebuah studi riset, dan auditor
biasanya mengajukan pertanyaan seperti yang disebutkan
Creswell (2010: 266), antara lain: (1) apakah temuan telah
digali (dikaji) dari data; (2) bagaimana kesimpulan logisnya; (3)
apakah tema-tema yang pantas; (4) dapatkah keputusan dan
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pengganti metodologis dijustifikasi; (5) apakah ada dan
bagaimanakah tingkat bias yang berasal peneliti; (6) apakah
strategi yang digunakan untuk meningkatkan keakuratan dan
kredibilitas hasil.
Relevan dengan strategi tersebut, Alwasilah dan Bachri (2010:
54 yang dikutip Agustinova, 2015: 46) menjelaskan bahwa
“tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah
terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, absah/sahih,
benar dan beretika”. Alwasilah dan Bachri, menambahkan bahwa
kebenaran atau validitas harus dirasakan merupakan tuntutan
yang terdiri dan tiga hal yang menyangkut hal: yakni: (1) deskriptif;
(2) interpretasi; dan (3) teori dalam penelitian kualitatif. Selain itu,
persoalan validitas data dalam penelitian kualitatif, menurut
Afrizal (2016: 167) harus pula ditekankan pada essensi validitas
tipologi atau klasifikasi data kualitatif. Validitas tipologi data itu,
dipandang penting karena validitas tipologi itu adalah ketepatan
tipologi yang telah dibuat dari hasil riset untuk menggambarkan
suatu realitas sosial. Misalnya, tipologi masyarakat Jawa yang buat
oleh Geerts. Dia menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, masyarakat Jawa terbagi ke dalam tiga macam tipe, yaitu:
abangan, santri, dan priayi. Validitas tipologi dalam hal ini adalah
ketepatan klasifikasi Geerts itu yang menggambarkan tipe
(stratum) masyarakat Jawa.
Menyimak beberapa uraian sebelumnya, maka dapat
dikatakan bahwa sebagaimana halnya dengan penelitian
kuantitatif, maka sebagai suatu disciplined research, penelitian
kualitatif hendaknya pula memiliki kriteria atau standar ide
validitas dan reliabilitas untuk menjamin adanya keabsahan data
dan hasil penelitian. Namun demikian, menurut Kanto (2015: 59)
bahwa mengingat adanya perbedaan prinsip paradigma yang
mendasar antar kedua jenis penelitian itu (kualitatif dan penelitian
kuantitatif), maka kriteria standar validitas dan reliabilitas dalam
penelitian kualitatif juga berbeda dengan yang berlaku dalam
penelitian kuantitatif. Dan bahkan karena kedua istilah itu kurang
popular dalam penelitian kualitatif, maka penelitian kualitatif
memiliki spesifikasi tersendiri terkait validitas dan reliabilitas ini.
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Senada dengan uraian di atas, Johnson and Christensen,
(2004: 137) mengemukakan pula bahwa secara tradisional, konsep
validitas (validitas eksternal dan internal) terkait dengan hasil
penelitian yang lebih mengarah pada pendekatan penelitian
kuantitatif yang positifistik. Di kalangan pendekatan riset
interpretatif kualitatif dalam ilmu-ilmu perilaku dan sosial masih
terdapat perdebatan terkait dengan keberadaan konsep validitas
ini. Di satu pihak, menurut Smith (dalam Johnson and Christensen,
2004: 138) bahwa konsep validitas dan atau bahkan konsep
reliabilitas pun tidak relevan dalam riset kualitatif yang merupakan
penelitian terhadap objek fenomena sosial dan perilaku manusia
yang bersifat unik, sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif
yang lazim ada dalam penelitian eksak. Hal ini terjadi menurut
Dalton, dkk., (2007; 162), karena tujuan penelitian kuantitatif
sangat berbeda dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
mengungkap makna subjektif partisipan tentang suatu fenomena,
dan dalam penelitian kualitatif kepekaan terhadap interpretasi
partisipan adalah lebih penting ketimbang standardisasi reliabilitas
dan validitas, sebagaimana itu yang lazim terjadi dalam penelitian
kuantitatif.
Namun, meskipun demikian halnya, menurut Hanurawan
(2016: 138) bahwa sebagian ahli penelitian kualitatif memiliki
pandangan bahwa konsep validitas ini dapat pula diterapkan
dalam penelitian kualitatif, tetapi dalam konteks yang berbeda,
tidak seperti yang lazim digunakan pada penelitian kuantitatif.
Validitas dalam penelitian kualitatif lebih ke arah pengertian
penjaminan keabsahan suatu hasil penelitian yang dapat
dipertanggung jawabkan, dipercaya, dan dapat dipertahankan
dalam konteks penelitian kualitatif.
Prinsip dasar validitas dalam penelitian kualitatif adalah dalam
upayanya untuk meminimalkan hasil penelitian kualitatif yang
mengandung bias didalamnya dari peneliti (atau subjektivitas yang
mengarahkan hasil penelitian kualitatif itu hanya sesuai
berdasarkan dengan nilai dan perspektif peneliti, bukan makna
dari partisipan/subjek penelitian). Dalam konteks validitas bagi
penelitian kualitatif itu, subjektivitas peneliti yang menyebabkan
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bias dapat saja direduksi melalui prinsip intersubjektivitas antara
peneliti dan ilmuwan lain serta peneliti dan subjek atau partisipan
dalam penelitian, dan serta teori-teori yang relevan. Dalam
pandangan Golafshani (2003: 597) bahwa ide seperti itu adalah
dimaksudkan untuk mengungkapkan keabsahan dari hasil
penelitian kualitatif terkait istilah validitas pada penelitian
kuantitatif, yang dapat disepadankan dari hasil riset kualitatif
dengan istilah keterpercayaan (trustworthiness) dan dapat
dipertahankan (defensible).

F. Metode validitas dalam penelitian kualitatif
Menurut (Johnson and Christensen., 2004: 198) bahwa
terdapat 4 (empat) jenis metode validitas dalam upaya memperoleh kesimpulan yang absah terkait dari data hasil penelitian
kualitatif yakni: validitas deskriptif, validitas prediktif, validitas
interpretatif, dan validitas teoritis. Keempat metode yang
disebutkan Johnson and Christensen (2004) itu, secara ringkas
dapat diuraikan seperti berikut ini:
1. Validitas Deskriptif
Validitas deskriptif adalah jenis validitas yang mengacu pada
keakuratan faktual dari fenomena yang dideskripsikan oleh
peneliti riset kualitatif. Ini berarti bahwa validitas deskriptif
mengacu pada keakuratan informasi-informasi yang dilaporkan
peneliti. Informasi-informasi itu, meliputi deskripsi tentang;
peristiwa, objek, perilaku, orang, setting, kronologis peristiwa,
serta tempat dan waktu.
Dalam upaya untuk dapat memperoleh validitas deskriptif ini,
metode yang dapat digunakan adalah melalui teknik triangulasi
data oleh peneliti terkait pengumpulan data, analisis data, dan
interpretasi data. Secara operasional, triangulasi data adalah
cek silang berbagai informasi yang diperoleh dan kesimpulan
melalui prosedur atau sumber yang bervariasi. Apabila
bervariasi sumber atau prosedur yang dilakukan telah konsisten
terhadap data, maka peneliti kualitatif dinilai telah memperoleh
data yang akurat dapat dipercaya atau kesimpulan yang diambil
dapat dinyatakan absah.
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2. Validitas Prediktif
Dalam validitas prediktif, aplikasi dari teknik triangulasi dengan
memanfaatkan beberapa observer (pengamat) atau pengumpul
data untuk merekam dan mendeskripsikan perilaku partisipan
dan konteks tempat partisipan berada serta tempat perilaku
tersebut terjadi. Pemanfaatan beberapa observer (pengamat)
atau pengumpul data itu, memungkinkan terjadinya suatu chek
silang terhadap keabsahan data (validitas data) yang terkumpul
selama pengumpulan data di lapangan. Chek silang keabsahan
(Validitas) data yang terkumpul selama pengumpulan data di
lapangan, pada kesempatan berikutnya menyebabkan kesimpulan dari hasil yang diteliti menjadi lebih dapat dipercaya dan
dapat dipertanggung jawabkan.
3. Validitas Interpretatif
Validitas interpretatif adalah keabsahan deskripsi secara akurat
makna subjektif terdalam (inner subjective meaning) yang
dikemukakan oleh partisipan/subjek tentang objek fenomena
penelitian. Jenis validitas ini, berhubungan pula dengan tingkat
keakurasian (ketepatan) pemahaman peneliti kualitatif tentang
sudut pandang, pemahaman, perasaan, intuisi, emosi, niat,
minat dan pengalaman partisipan/subjek yang selanjutnya,
bagaimana akurasi pemahaman dan sebagainya tersebut
menjadi menampak kepermukaan dalam laporan penelitian.
Dalam hal ini, peneliti coba memahami objek realitas fenomena
penelitian kualitatif dari perspektif subjektif partisipan atau
subjek.
Terkait dengan validitas interpretatif ini, maka pemahaman
interpretatif peneliti sangat dibutuhkan terhadap perspektif
makna dari dalam subjektivitas partisipan/subjek penelitian.
Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen kunci harus
menggunakan berbagai teknik atau metode pengumpulan data
kualitatif dalam mengumpulkan data-data. Salah satu metode
atau teknik untuk mencapai validitas interpretatif ini, adalah
melalui teknik umpan balik partisipan/subjek atau cek balik
(chross chek atau chek back) pada partisipan tentang
kesimpulan hasil penelitian. Pada proses ini, berarti pula, hasil
390 | Analisis Data Penelitian Kualitatif

interpretasi sebagai kesimpulan hasil penelitian yang diambil
peneliti, dapat diverifikasi ulang atau diuji keterimaannya, atau
memeroleh penolakan sehingga harus di chek back kembali.
Perolehan umpan balik dalam proses validitas keabsahan dari
data, dilakukan segera setelah analisis data, interpretasi data,
dan konklusi atau penarikan kesimpulan awal (preliminary
conclusion). Kesimpulan awal itu, kemudian ditunjukkan kepada
subjek atau partisipan untuk memperoleh opini atau respon
balik sebagai umpan balik. Dalam hal ini, peneliti kualitatif
haruslah cermat dalam melakukan kajian/penelaahan terhadap
umpan balik tersebut. Melalui metode atau teknik umpan balik
itu, jika masih terdapat kesalahan interpretasi oleh peneliti,
maka hasilnya segera dapat diidentifikasi atau diperbaiki ulang
kembali.
Teknik lain yang juga dapat digunakan untuk melakukan validasi
interpretatif atau upaya verifikasi ulang kesimpulan hasil adalah
melalui metode teknik triangulasi. Konsep triangulasi pada
awalnya diadopsi dari bidang survey pertanahan. Sebagaimana
yang dikemukakan Connole (dalam Hanurawan, 2016: 140)
bahwa konsep triangulasi dalam bidang pertanahan berarti
penentuan lokasi suatu titik secara akurat dengan cara
mengambil tiga sudut pandang. Dalam penelitian ilmu-ilmu
sosial termasuk pula pendidikan, metode triangulasi ini dapat
dilakukan dengan cara, yakni melalui penggunaan beberapa
alat pengumpul data (seperti wawancara mendalam, catatan
lapangan, observasi kualitatif, dokumentasi, dan dokumentasi)
dan juga dengan cara memanfaatkan beberapa subjek atau
partisipan, atau lebih dari satu sumber informan.
4. Validitas Teoritis
Validitas teoritis merupakan tingkat keabsahan teoritis yang
dikembangkan dari suatu sudut pandang konteks penelitian
yang merujuk pada kesesuaian teori dengan temuan/data atau
objek penelitian (dikenal dengan istilah ‘teori ada dalam data’).
Salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh validitas
teoritis ini adalah menambah jangka waktu pengumpulan data.
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ini berarti peneliti harus memiliki cukup banyak waktu dalam
melakukan pengumpulan data (pembangkitan data) dalam
proses penelitian kualitatif di lapangan, sehingga memungkinkan deskripsi hasil dari penelitian menjadi lebih akurat dan
terinci dan dapat dipercaya.
Metode lainnya yang dapat dilakukan peneliti untuk dapat
meningkatkan kekuatan validitas teoritis ini, adalah dengan
melalui metode triangulasi teori. Metode triangulasi teori ini
adalah suatu cara membuat perbandingan-perbandingan
antara konsep interpretatif yang dilakukan peneliti bersama
partisipan atau subjek dengan berbagai teori atau dengan
perspektif lain yang memiliki keserupaan bangunan teoritis.
Perbandingan-perbandingan seperti itu, membantu peneliti
dalam penelitian kualitatif memperoleh berbagai pencerahan,
dan juga dapat membantu peneliti dalam memberikan konsep
penjelasan teoritis yang lebih meyakinkan.

G. Pemeriksaan validitas keabsahan data dalam
penelitian kualitatif
Sebelumnya telah diuraikan pengertian validitas dan
reliabilitas yang dikemukakan dari beberapa ahli pada berbagai
literatur. Secara umum, dari pengertian validitas dan reliabilitas
itu, maknanya merujuk pada persoalan mengenai kualitas data dan
juga ketepatan dari metode pengumpul data yang digunakan
dalam pelaksanaan sebuah proyek studi penelitian. Seperti yang
dikemukakan Emzir (2016: 78) bahwa kualitas data dan ketepatan
dari metode pengumpul data yang digunakan dalam pelaksanaan
penelitian, merupakan hal yang sangat penting, khususnya dalam
penelitian disipilin ilmu-ilmu sosial, seperti pendidikan.
Hal tersebut di atas, karena adanya pendekatan filosofis dan
metodologis yang berbeda terhadap studi aktivitas manusia
sebagai elemen masyarakat sosial. Sebagaimana Black (1999; yang
dikutip Cano, 2008) mengemukakan bahwa penelitian di bidang
ilmu sosial sebagian besar melibatkan penyelidikan semua aspek
dari aktivitas dan interaksi manusia dalam dunia sosial. Selain itu,
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pengetahuan ilmu-ilmu sosial, diperkaya lagi oleh banyak disiplin
ilmu yang berbeda yang terkait di dalamnya, seperti; pendidikan,
psikologi, sosiologi dan antropologi, dan sebagainya. Kesemua
disiplin ilmu sosial itu, datang dengan tradisi filosofis yang berbeda
pula, dan semuanya memberikan konstribusi aspek-aspek atau
pandangan yang berbeda terhadap studi-studi riset tentang
aktivitas dan interaksi manusia serta lingkungan sosialnya (Black,
1999: 89; & Cano, 2008).
Bergantung pada perspektif filosofis dari peneliti, riset
kualitatif, seperti yang dikatakan Emzir (2016: 79) bahwa maka
sebagian besar peneliti kualitatif menolak kerangka kerja validitas
dan reliabilitas hasil yang pada umumnya diberlakukan dalam
penelitian kuantitatif. Peneliti kualitatif menolak asumsi dasar
realis yang merupakan suatu realitas eksternal untuk persepsi
manusia tentang itu. Akibatnya, tidaklah masuk akal untuk peduli
dengan kebenaran (yang validitas) atau kepalsuan tentang sebuah
observasi terhadap realitas eksternal (yang jadi perhatian utama
dari validitas). Para peneliti riset kualitatif mempunyai alasan yang
berbeda (dengan alasan pada riset kuantitatif) dalam menilai
kualitas hasil penelitian kualitatif.
Menyikapi hal seperti yang dipaparkan di atas itu, maka
Lincoln & Guba (dikutip Sugiyono, 2017: 366; Trochim, 2008; Emzir,
2016: 79; dan Kanto, 2015: 59) mengusulkan empat kriteria dasar
untuk menilai akan kualitas dan keabsahan data hasil penelitian
kualitatif, dan secara eksplisit menawarkannya sebagai alternatif
dari kriteria yang lebih berorientasi kualitatif tradisional. Lincoln &
Guba merasa bahwa keempat kriteria yang mereka berikan itu
lebih baik dan mencerminkan asumsi-asumsi penting yang
dilibatkan dalam banyak penelitian kualitatif. Lincoln and Guba
menyarankan kriteria kualitatif dari kriteria kuantitatif
“analogous”, seperti yangnampak terlihat dalam tabel berikut ini:
Kriteria Penilaian (Keabsahan) Penelitian Kualitatif
Kriteria Tradisional
Kriteria Alternatif Penilaian
Penilaian Penelitian
Penelitian Kuantitaf
Kuantitaf (Analogous) Tradisional
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Validitas Internal
Validitas Eksternal
Reliabilitas
Objektivitas

Kredibilitas (credibility)
Transferabilitas (transfebility)
Dependabilitas(dependability)
Konfirmabilitas (confirmability)

Sehingga, berdasarkan saran Lincoln and Guba seperti yang
nampak pada tabel di atas, maka untuk menetapkan keabsahan
data hasil penelitian kualitatif diperlukan teknik pemeriksaan
keabsahan data, yang meliputi uji penilaian: 1). Kredibilitas
/credibility (yang identik dengan uji validitas internal dalam
penelitian kuantitatif); 2) Transferabilitas/keteralihan (transfebility) (yang identik dengan uji validitas eksternal dalam penelitian
kuantitatif); 3) Dependabilitas(dependability atau Autobility) (yang
identik dengan uji Reliabilitas dalam penelitian kuantitatif); dan 4)
Konfirmabilitas (confirmability) atau dapat dikonfirmasi (identik
dengan sifat keobjektifan dalam penelitian kuantitatif). Keempat
kriteria penilaian atau pengujian keabsahan data hasil penelitian
kualitatif, dapat diuraikan seperti berikut ini:
1. Kredibilitas (credibility) Penelitian Kualitatif
Konsep kredibilitas (credibility); pada dasarnya menggantikan
konsep validitas internal yang ada pada penelitian kuantitatif.
Fungsinya untuk melaksanakan penyelidikan kualitatif dengan
melibatkan penetapan hasil yang kredibel dapat dipercaya,
sehingga tingkat kepercayaan dari temuan penelitian kualitatif itu
dapat dicapai yang mempertunjukan derajat kepercayaan dari
hasil-hasil temuan melalui jalan pembuktian oleh peneliti pada
kenyataan ganda yang sedang diteliti. Karena dari perspektif ini,
maka tujuan dalam proses penelitian kualitatif adalah untuk
mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik
perhatian dari sudut pandang partisipan/subjek (kriteria emik).
Subjek atau partisipan penelitian adalah satu-satunya orang yang
dapat menilai secara absah kredibilitas hasil dari penelitian
kualitatif tersebut (Emzir, 2016: 80).
Agar diperoleh hasil penelitian kualitatif dengan tingkat
kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta realitas di lapangan
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berdasarkan konsep kredibilitas (credibility) ini, menurut Kanto
(2015: 59) maka semua informasi data hasil harus digali
(dibangkitkan) kembali dari subjek atau partisipan yang diteliti.
Untuk maksud itu, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai
berikut:
a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses
pengumpulan data di lapangan. Hal ini mengingat karena
dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen (key
instrumen) pengumpul data utama yang langsung turun
mengumpulkan data menggunakan berbagai alat pengambil
(atau alat pembangkit) data. Dengan semakin lamanya
seorang peneliti terlibat dalam pengumpulan (atau
pembangkitan) data, akan semakin memungkinkan meningkatnya derajat kepercayaan dari data yang dikumpul-kan (atau
dibangkitkan) itu. Persyaratan ini memberikan suatu petunjuk
bahwa dalam pengumpulan data (atau pembangki-tan data)
tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pihak enumerator,
karena yang tahu persis permasalahan dan keadaan objek
yang diteliti yakni peneliti itu sendiri, bukan orang lain atau
enumerator (Kanto (2015: 60).
Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam pengumpulan
data, berarti memperpanjang pula waktu untuk melakukan
pengamatan dilapangan. Menurut Sugiyono (2016: 366)
bahwa dengan perpanjangan waktu pengamatan berarti
peneliti kembali turun ke lapangan lagi untuk melakukan
observasi dan wawancara lagi serta menambah catatan
lapangan dengan sumber-sumber data yang pernah
ditemuinya bahkan mungkin akan ditemukan sumber data
yang baru lagi. Dengan perpanjangan waktu pengamatan ini,
berarti pula hubungan peneliti dengan para nara sumber data
akan semakin terbentuk (rapport), semakin akrab (tidak ada
jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga
tidak ada informasi/data yang tersembunyikan lagi. Bila telah
terbentuk rapport, maka telah terjadi pula kewajaran dalam
penelitian kualitatif, dimana kehadiran peneliti tidak lagi
mengganggu perilaku yang dipelajari. Hal ini sesuai pula
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sebagaimana yang dikatakan Susan Stainback (1988) bahwa
“…Rapport is a relationship of mutual trust and emotional
affinity between two or more people…”.
Selanjutnya, Sugiyono (2017: 369) menyatakan bahwa pada
tahap awal, saat peneliti memasuki lapangan, peneliti masih
dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi
/data yang diberikan nara sumber data tidak mendalam,
belum lengkap, dan mungkin masih banyak lagi yang
dirahasiakan. Dengan perpanjangan waktu pengamatan ini,
memungkinkan peneliti untuk mengecek kembali apakah
data/informasi yang telah diberikan nara sumber sebelumnya
adalah merupakan data/informasi yang sudah betul atau
tidak. Bila data atau informasi yang diperoleh dari nara
sumber pada waktu sebelum peneliti turun kembali di
lapangan, setelah dichek kembali pada sumber data asli atau
sumber data lain, ternyata tidaklah benar, maka peneliti
melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam
sehingga diperoleh data yang pasti benarnya.
Berapa lama perpanjangan waktu pengamatan ini dilakukan,
akan sangat tergantung pada kedalamam, keluasan, dan
kepastian data/info. Kedalaman; artinya apakah peneliti
hendak ingin menggali data sapai pada taraf makna. Makna
berarti data di balik yang tampak. Misalnya, yang tampak
terlihat orang sedang menangis, tetapi sebenarnya dia tidak
sedih, tetapi sebenarnya dia sedang berbahagia. Keluasan
berarti, banyak sedikitnya data atau ketuntasan informasi
yang diperoleh. Dalam hal ini, setelah peneliti turun kembali
memperpanjang pengamatan, apakah akan menambah fokus
penelitian lagi, sehingga memerlukan tambahan informasi
atau data-data baru lagi. Data yang pasti atau informasi yang
jelas benar adalah data yang valid atau informasi yang dapat
dipercaya sesuai dengan realitas yang terjadi. misalnya, untuk
memastikan siapa yang menjadi provokator dalam kerusuhan,
maka harus betul-betul ditemukan secara pasti, jelas dan
dapat dipercaya info kebenarannya tentang siapa yang
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sesungguhnya menjadi provokator kerusuhan itu (Sugiyono,
2016: 367).
Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas
data-data hasil penelitian kualitatif ini, maka sebaiknya
difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah
diperoleh, apakah data yang diperoleh itu, setelah dicek
kembali atau di cek ulang ke lapangan apakah benar atau
tidak, atau apakah berubah atau tidak. Bila sudah dicek
kembali ke lapangan, ternyata benar, berarti data itu memiliki
derajat kredibel yang baik pula, maka waktu perpanjangan
pengamatan dapat diakhiri. Selain itu, untuk membuktikan
apakah peneliti itu melakukan uji kredibilitas melalui
perpanjangan pengamatan atau tidak, maka akan lebih baik
kalau dibuktikan pula dengan surat keterangan perpanjangan
waktu pengamatan. Selanjutnya, surat keterangan tersebut
dilampirkan dalam laporan penelitian (Sugiyono, 2017: 370).
b. Melakukan observasi secara terus menerus atau
Meningkatkan ketekunan pengamatan. Menurut Kanto (2015:
60) bahwa melakukan observasi secara terus menerus dan
sungguh-sungguh, maka peneliti semakin dapat memahami
serta mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa
adanya yang sesungguhnya di lapangan. Teknik observasi
boleh dikatakan merupakan keharusan dalam pelaksanaan
riset kualitatif. Hal ini disebabkan karena banyaknya
fenomena sosial yang masih tersamar atau “kasat mata”, yang
sulit terungkap bilamana hanya digali dan dibangkitkan data
melalui teknik wawancara saja.
Sugiyono (2017: 370) mengatakan pula bahwa meningkatkan
ketekunan dalam pengamatan berarti melakukan pengamatan secara cermat, berkesinambungan, akurat, teliti, dan
seksama. dengan cara tersebut maka kepastian data dan
urutan peristiwa akan dapat terekam secara pasti dan
sistimatis. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan itu,
maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali
menganai salah tidaknya dari data-data yang telah ditemukan
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(dan dibangkitkan) sebelumnya. Selain hal itu, melalui
kegiatan seperti tersebut itu, peneliti akan dapat pula
memberikan deskripsi data yang akurat dan sistimatis tentang
apa yang diamati.
Dapat dikatakan bahwa ketekunan pengamatan bermaksud
menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi sosial yang sangat
relevan dengan isu atau persoalan yang sedang dicari dan
kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci
dan terakurasi secara tepat sesuai adanya.
c. Melakukan Triangulasi
Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini berarti bahwa
melakukan pengecekan data-data melalui tringulasi metode
(menggunakan lintas metode pengumpul/pembangkitan
data), triangulasi para sumber data (memilih berbagai sumber
data yang sesuai); dan tringulasi pengumpul data (beberapa
peneliti atau informan-informan yang mengumpulkan data
secara terpisah). Dengan teknik triangulasi ini, memungkinkan
diperoleh lagi variasi informasi seluas-luasnya atau data yang
selengkap lengkapnya (Kanto, 2015: 60).
Selain itu, kata Lincoln dan Guba (yang dikutip Maleong, 2016:
189) bahwa yang juga penting dilakukan untuk mencapai
kredibilitas hasil riset adalah menerapkan teknik triangulasi
teori, yakni teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain diluar data itu yakni dengan teori untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
makna data. Hal ini karena berdasarkan anggapan bahwa
fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya
dengan hanya satu atau dua teori saja.
d. Melibatkan teman sejawat;
Melibatkan teman sejawat berarti melakukan hal
pemeriksaan bersama sejawat (yang tidak ikut melakukan
penelitian) melalui berdiskusi untuk diperoleh masukan,
bahkan kritik yang konstruktif mulai dari awal kegiatan proses
studi penelitian sampai tersusunnya hasil akhir penelitian
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(peer debriefing). Kegiatan ini memang perlu dilakukan
mengingat adanya hal keterbatasan kemampuan peneliti yang
diperhadapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang
diteliti (Kanto, 2015: 61).
Teknik melibatkan teman sejawat ini, menurut Maleong
(2016: 192) dilakukan dengan cara mengekspos hasil
sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk
diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat yang seprofesi
yang mengetahui pula hal-hal yang terkait dengan yang
diteliti. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai
salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data. Pertama,
untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap
terbuka dan kejujuran. Kedua, diskusi dengan teman sejawat
akan memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk
mulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari
pemikiran peneliti.
e. Melakukan analisis atau kajian kasus negatif;
Sugiyono (2016: 371) mengatakan bahwa kasus negatif adalah
kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian
hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis/kajian kasus
negatif dikatakan dapat meningkatkan kredibilitas karena hal
ini berarti menghendaki peneliti untuk mencari-temukan data
yang berbeda dan atau bahkan bertentangan dengan data
hasil riset yang ditemukan. Bila tidak ditemukan lagi data
kasus negatif seperti yang dimaksud, berarti data yang
ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi sebaliknya, bila
masih ada data yang berbeda atau bahkan bertentangan
dengan data hasil temuan, maka peneliti mungkin akan
merubah temuannya. Hal ini sangat bergantung dengan
seberapa banyak kasus negatif yang muncul.
Teknik analisis/kajian kasus negatif ini, biasa dimanfaatkan
sebagai kasus pembanding atau bahkan sanggahan terhadap
hasil penelitian kualitatif yang bermaksud agar hasil yang
dicapai memiliki derajat kredibilitas yang baik. Teknik ini
dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dari kasus
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yang tidak sesuai dengan data hasil temuan, lalu mengkaji
ulang kebenarannya. Kasus negatif yang demikian itu
digunakan untuk menjelaskan dugaan alternatif sebagai upaya
meningkatkan argumentasi. Dalam beberapa hal, kajian kasus
negatif ini akan lebih mempertajam temuan penelitian (Kanto,
2015: 61).
f. Menggunakan bahan referensi lain dan melacak kesesuaian
dan kelengkapan hasil analisis data.
Sugiyono (2017: 375) mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung
untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti.
Sebagai contoh, yakni data hasil wawancara perlu didukung
pula dengan adanya rekaman hasil wawancara itu.
g. Mengecek bersama dengan anggota penelitian yang terlibat
dalam proses pengumpulan data, baik tentang data-data yang
telah dikumpulkan, kategorisasi analisis, penafsiran, dan
kesimpulan hasil penelitian (Kanto, 2015: 62).
Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses
pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat
kepercayaan dari data yang dihasilkan. Pengecekan anggota
dapat dilakukan baik secara formal maupun secara tidak
formal. Banyak kesempatan tersedia untuk mengadakan
pengecekan anggota, yaitu setiap hari pada waktu peneliti
bergaul dengan para partisipan.
Teknik seperti ini mirip dengan teknik member chek. Sugiyono
(2017: 375) mengatakan bahwa member chek adalah proses
pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data
yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai kredibilitas hasil
yang baik dan dapat dipercaya. Tujuan member chek adalah
untuk mengetahui seberapa jauh data-data yang ditemukan
sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data dan agar
informasi atau data yang diperoleh dan akan digunakan dalam
penulisan laporan hasil penelitian kualitatif telah sesuai
dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.
Apabila data yang ditemukan disepakati bersama dengan para
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pemberi data (sumber data), berarti data yang telah diperoleh
peneliti adalah data yang valid atau yang dipercaya
kebenarannya.
Pelaksanaan member chek dapat dilakukan saat setelah datu
periode pengumpulan data selesai, atau juga baik
dilaksanakan setelah mendapat suatu data temuan, atau
kesimpulan hasil. Caranya dapat dilakukan secara individual,
dengan jalan yakni peneliti mendatangi sumber data yang
memberi data awal, atau melalui forum diskusi kelompok
/FGD. Dalam diskusi kelompok itu, peneliti menyampaikan
kembali data temuan kepada sekelompok pemberi data.
Dalam diskusi kelompok tersebut, mungkin ada data temuan
yang disepakati untuk ditambah, dikurangi, atau ditolak oleh
pemberi data. Setelah data temuan disepakati bersama, maka
para pemberi data diminta pula untuk menandatangani
kesepakatan itu, supaya lebih otentik. Selain itu, sebagai bukti
bahwa peneliti telah melakukan memberchek.
h. Pengecekan melalui data rekaman
Film, video tape, video kamera, tape recorder, kamera photo
atau handycam misalnya dapat digunakan sebagai alat
perekam yang datanya dimanfaatkan untuk menguji
kredibilitas hasil penelitian. Jadi bahan-bahan yang tercatat
atau terekam itu dapat digunakan sebagai patokan untuk
menguji sewaktu-waktu diadakan analisis dan penafsiran data
(Maleong, 2016: 195).
Kredibilitas, menurut Guba & Lincoln, (1989: 262) adalah
menjadi suatu hal yang amat penting ketika dipertanyakan
kualitas hasil suatu penelitian kualitatif. Suatu hasil penelitian
kualitatif akan dikatakan memiliki tingkat kredibilitas tinggi
terletak pada keberhasilannya mencapai tujuannya
mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting,
proses, kelompok sosial, atau pola interaksi yang mejamuk
atau yang kompleks. Guba & Lincoln (1989) menambahkan
bahwa tingkat kredibilitas yang tinggi, juga dapat dicapai jika
para partisipan (subjek) yang terlibat dalam penelitian
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mengenali benar tentang berbagai hal/informasi yang telah
diceritakannya. Hal ini merupakan kriteria utama penting
untuk menilai tingkat kredibilitas dari data yang dihasilkan dari
suatu proses penelitian kualitatif.
Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan peneliti untuk
mencapai derajat kredibilitas tinggi, menurut Guba & Lincoln
(1989: 265), antara lain (1) dengan keterlibatan peneliti dalam
kehidupan partisipan (subjek) dalam waktu yang lama, dan
juga berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi data-data
yang telah diperoleh peneliti dengan para partisipan (subjek)
melalui member chek (kembali mendatangi partisipan setelah
analisis data) atau melakukan diskusi panel dengan para
ekspertis atau ahli untuk melakukan re-analisis data yang
telah diperolehnya (peer checking); (2) melakukan observasi
secara mendalam, sehingga peneliti dapat memotret
sebaiknya mungkin fenomena sosial yang diteliti seperti apa
adanya di lapangan.
Hall dan Stevens (2001: 271) mengemukakan pula hal yang
sama bahwa untuk memperoleh validitas internal atau
kredibilitas yang tinggi terhadap data yang dihasilkan dalam
proses penelitian kualitatif, peneliti harus melakukan
aktivitas-aktivitas antara lain membina hubungan yang
mendalam, mengakrabkan diri dengan setting penelitian, dan
memiliki sensitivitas yang kuat terhadap bahasa dan gaya
hidup dari para partisipan atau subjek penelitian. Dengan
melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, data yang diperoleh
akan menggambarkan dengan tepat tentang pengalaman
hidup partisipan/subjek, yang hanya dapat dikenali oleh
partisipan/subjek itu sendiri. Selanjutnya, peneliti harus
menuliskan catatan laporan hasil temuannya itudengan
penjelasan mendalam tentang aspek-aspek objek penelitian
kualitatif yang saling berkaitan dan interaksi dari berbagai
aspek lainnya.
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2. Transferabilitas/Keteralihan (Transferbility)

Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian
dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh
karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian
dan ada kemungkinan menerapkannya, maka peneliti harus
membuat laporan secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat
dipercaya. Dan sebuah perspektif kualitatif transferabilitas
adalah tanggung jawab seseorang peneliti dalam melakukan
generalisasi. Peneliti yang ingin mentransfer hasil penelitian
pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk
membuat keputusan tentang bagaimana transfer tersebut
masuk akal dan dapat dipercaya. Nilai transfer ini berkenaan
dengan pertanyaan, sampai mana hasil penelitian dapat
diterapkan atau digunakan dalam situasi dan kondisi yang lain.
Sugiyono (2017: 376) menyatakan bahwa nilai transferbility ini,
berkenan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian
kualitatif itu dapat diterapkan atau dimanfaatkan dalam situasi
lain. Bagi peneliti riset naturalistik, nilai transfer bergantung
pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian kualitatif
tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial yang
lain. Peneliti kualitatif sendiri tidap dapat menjamin adanya
“validitas eksternal” (transferability) ini. Oleh karena itu, agar
hasil riset kualitatif dapat dipahami orang, sehingga pula ada
kemungkinan untuk dapat diterapkan pada konteks sosial yang
lain, maka peneliti dalam membuat laporan riset kualitatifnya,
haruslah memberikan uraian yang rinci, jelas, sistimatis,
lengkap dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka orang
yang membacanya menjadi jelas pula atas hasil riset kualitatif
tersebut, sehingga mereka dapat atau tidak untuk
mengaplikasikan hasil riset tersebut di tempat lain atau dalam
konteks sosial yang lain.
Dapat dikatakan bahwa standar transferabilitas ini, merupakan
modifikasi dari validitas eksternal pada penelitian kuantitatif,
sehingga peneliti kualitatif tidak dapat menjamin itu adanya
dalam riset yang dilakukan. Kanto (2015: 61) mengatakan
bahwa pada prinsipnya, standar transferabilitas merupakan
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pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh para peneliti
kualitatif itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh para
pembaca laporan hasil penelitian kualitatif itu. Hasil dari riset
kualitatif itu, akan memiliki standar transferabilitas yang tinggi,
bilamana para pembaca dari laporan penelitian kualitatif itu,
memperoleh gambaran dan pemahaman yang sejelasnya
tentang konteks dan fokus penelitian kualitatif itu, sehingga
timbul ketertarikannya untuk hendak menerapkannya pula
pada situasi atau setting konteks sosial yang lain.
Bila pembaca laporan hasil penelitian kualitatif memperoleh
gambaran yang sedemikian jelasnya, tentang “semacam apa”
suatu hasil penelitian kualitatif dapat diberlakukan atau
diterapkan, maka hasil riset kualitatif itu telah memenuhi
standar transferabilitas yang tinggi.
Relevan dengan uraian di atas, Emzir (2016: 80) menyatakan
bahwa kriteria transferabilitas ini merujuk pada tingkat
kemampuan hasil penelitian kualitatif itu untuk dapat
digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau setting
yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif, transferability
adalah tanggung jawab peneliti untuk melakukan generalisasi.
Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan
melakukan suatu pekerjaan mendekripsikan jelas konteks
penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral (fokus)
risetnya agar orang memahami dan ingin mentransfer hasil
penelitian itu pada konteks atau setting yang berbeda. Peneliti
bertanggung jawab untuk membuat penjelasan tentang
bagaimana penelitiannya tersebut masuk akal.
Mencermati beberapa uraian sebelumnya, maka dapat
dikatakan
bahwa
usaha
membangun
keteralihan
(transferability) dalam penelitian kualitatif, jelas sangat
berbeda dengan yang dilekukan dalam riset kuantitatif dengan
validitas eksternalnya. Teknik transferability ini menuntut
peneliti riset kualitatif agar melaporkan hasil penelitiannya
sejelas mungkin, dan uraian itu dilakukan seteliti mungkin yang
menggambarkan konteks tempat penelitian dilaksanakan.
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Uraiannya mengungkapkan secara khusus dan jelas segala
sesuatunya dari hasil yang mungkin dibutuhkan oleh pembaca,
agar ia dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh
itu.
3. Kebergantungan (dependability)

Kebergantungan adalah istilah yang bermakna identik dengan
realibilitas yang biasa diberlakukan dalam penelitian kuantitatif,
yaitu bila diadakan dua atau beberapa kali pengulangan dalam
kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama. Penelitian
yang reliabel adalah apabila orang/peneliti lain dapat
mengulangi atau mereplikasi kembali proses dari penelitian
tersebut. Sedangkan dalam penelitian kualitatif hal seperti itu
sangat sulit dilakukan karena sukar mencari kondisi yang benarbenar sama dalam konteks sosial yang kompleks. Selain itu
karena faktor manusia sebagai key instrument penelitian maka
faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh pula.
Oleh karena itu, dalam riset kualitatif, pengujian
kebergantungan ini, dilakukan melalui cara mengaudit
keseluruhan proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh
auditor yang independen atau pembimbing, untuk mengaudit
keseluruhan aktivitas peneliti melakukan penelitian. Mulai dari
menentukan masalah/fokus penelitian kualitatif, memasuki
lapangan, menentukan sumber-sumber data, sampai analisis
dan membuat kesimpulan, harus dapat ditunjukkan oleh
peneliti. Jika peneliti tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas
lapangannya”, maka dependabilitas penelitiannya patut
diragukan (Faizal, Sanapiah., 2011: 221).
Kriteria depandabilitas identik dengan reabilitas dalam
penelitian kuantitatif. Pandangan kuantitatif tradisional tentang
konsep reliabilitas didasarkan pada asumsi replikabilitas
(replicability) atau keterulangan (repeatability). Secara esensial,
hal itu berhubungan dengan apakah peneliti akan memperoleh
hasil yang sama jika kita melakukan pengamatan yang sama
untuk kali yang kedua. Akan tetapi dalam perspektif kualitatif,
secara aktual konteks sosial, peneliti tidaklah dapat melakukan
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dua kali pada sesuatu yang sama. Jika peneliti melakukan
pengukuran dua kali, sebenarnya peneliti mengukur dua hal
yang berbeda.
Oleh karena itu, maka dalam konteks penelitian kualitatif,
reliabilitas tergantikan dengan prinsip ide kebergantungan.
Makna kebergantungan ini menekankan perlunya peneliti
kualitatif untuk memperhitungkan konteks sosial yang
senantiasa berubah-ubah dalam penelitian kualitatif yang
dilakukan. Peneliti kualitatif bertanggung jawab untuk
menjelaskan secara jelas perubahan-perubahan itu, sesuai
dengan apa adanya pada konteks sosial yang sebenarnya ada,
atau yang terjadi dalam setting sosial yang sesungguhnya, dan
bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat memengaruhi cara pendekatan penilaian dalam studi riset kualitatif
tersebut (Emzir, 2016: 81).
Standar kebergantungan boleh dikatakan mirip atau identik
dengan istilah reliabilitas dalam riset kuantitatif. Adanya
pengecekan atau penilaian akan ketepatan peneliti dalam
mengkonseptualisasikan makna-makna objek yang ditelitinya
secara konsisten. Hal tersebut merupakan cerminan dari
kemampuan dan ketepatan menurut standar kebergantungan
yang identik dengan reliabilitas hasil penelitian kuantitatif.
Makin konsisten peneliti kualitatif dalam keseluruhan proses
penelitiannya, mulai dari awal sebelum masuk ke lapangan,
sedang melakukan proses di lapangan, hingga dalam
penyimpulan dan pelaporan akhir hasil penelitian, maka akan
pula semakin memenuhi standar kriteria dependabilitas yang
tinggi. Salah satu upaya untuk dapat menilai dependabilitas
adalah
dengan
melakukan
auditing
(pemeriksaan)
kebergantungan tersebut. Pemeriksaan ini, dapat dilakukan
oleh auditor yang berpengalaman yang independent, melalui
cara melakukan kajian review terhadap seluruh proses yang
dilakukan peneliti itu dalam risetnya dan hasil yang telah
diperolehnya dalam penelitian (Kanto, 2015: 62).
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Untuk dapat menyakinkan bahwa hasil penelitian kualitatif yang
dilakukan peneliti realiabel sebagaimana dalam konsep
penelitian kuantitatif, maka dilakukan dengan cara auditing
/penilaian kebergantungan. Hal ini dilakukan, terhadap proses
maupun terhadap hasil atau keluaran. Dalam pemeriksaan
terhadap kriteria kebergantungan terdapat beberapa langkah.
Pertama, tema auditor berurusan dengan kecukupan inquiry
dan pemanfaatan metodeloginya. Juga auditor perlu menelaah
sejauh mana data-data telah dimanfaatkan dalam analisis, dan
sejauh mana setiap bidang yang tercakup dalam fokus secara
beralasan sudah ditelaah oleh si peneliti?; Sejauh mana tindak
tanduk peneliti telah dipengaruhi oleh persoalan praktis seperti
karena pengaruh subjek?; Sejauh mana peneliti menemukan
kasus negatif dan data positif?; Pengaruh perasaan dan emosi
dari pihak peneliti perlu pula diperiksa. Terakhir unsur-unsur
dari rancangan penelitian yang muncul dalam penelitian, juga
agar diperiksa, dan auditor juga hendaknya mencatat jika
sekiranya terjadi hambatan dan ketidak stabilan (Kanto, 2015:
63).
4. Kepastian (confirmability)

Pengujian kepastian hampir sama dengan uji kebergantungan,
yakni menguji data hasil penelitian yang dikaitkan dengan
proses yang dilakukan selama dalam penelitian. Dengan
ungkapan lain, bahwa menguji kepastian berarti menguji hasil
yang berkaitan dengan proses yang dilakukan selama
penelitian. Bila hasil penelitian telah merupakan fungsi yang
baik dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian
kualitatif itu juga dikatakan sudah memenuhi kriteria kepastian
yang baik pula. Jangan sampai, dalam penelitian tidak ada
proses yang terlakukan, tetapi hasilnya ada (hal ini tidak logis)
(Sugiyono, 2017: 377).
Kriteria kepastian atau objektivitas penelitian merujuk pada
tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif untuk dapat
dikonfirmasikan oleh orang lain. terdapat sejumlah strategi
untuk dapat meningkatkan derajat konfirmabilitas ini. Peneliti
kualitatif dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek
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dan mengecek kembali seluruh data-data penelitiannya.
Peneliti lain dapat mengambil suatu peran “devil’s advocate”
terhadap hasil penelitian, dan proses ini dapat didokumentasikan. Peneliti secara aktif dapat menelusuri dan mendeskripsikan berbagai contoh negatif yang bertentangan dengan hasil
pengamatan sebelumnya. Setelah peneliti melakukan penelitian, maka seseorang (auditor) dapat melakukan audit data yang
menguji pengumpulan data dan prosedur analisis dan membuat
penilaian tentang kemungkinan distorsi dan bias dalam
penelitian (Emzir (2016: 81). Senada dengan yang dikatakan
Emzir itu, Kanto, (2015: 62) menyatakan pula bahwa standar
konfirmabilitas ini, lebih terfokus pada audit (pemeriksaan)
kualitas dan kepastian hasil penelitian kualitatif, bahwa apa
benar hasil penelitian berasal dari proses pengumpulan data
yang sesungguhnya di lapangan. Audit kepastian ini, biasanya
dilakukan bersamaan dengan kegiatan audit pada pemeriksaan
kebergantungan.
Audit konfirmabilitas ini, pada dasarnya berhubungan dengan
perspektif penelitian kualitatif yang cenderung berasumsi
bahwa setiap peneliti itu membawa perspektif yang unik ke
dalam proses penelitiannya. Oleh karena itu keobjektifan
penelitian kualitatif perlu diperiksa melalui uji kepastian. Untuk
mendapatkan data yang objektif, juga dilakukan dengan cara
auditing kepastian data. Pertama-tama peneliti perlu
memastikan apakah hasil penemuannya itu benar-benar
berasal dari data di lapangan. Sesudah itu peneliti berusaha
membuat keputusan apakah secara logis kesimpulan yang
ditarik juga berasal dari data. Peneliti juga perlu melakukan
penilaian terhadap derajat ketelitian sumber-sumber data
apakah ada kemencengan. Peneliti perlu pula memperhatikan
terminologi penelitian kualitatif yang digunakan apakah
dilakukan atas dasar terori-teori yang relevan, apakah peneliti
terlalu berlebihan menonjolkan argumen apriori dalam
mengkonseptualisasi penemuan dan menelaah apakah ada
yang tidak terintropeksi. Terakhir peneliti menelaah pula proses
kegiatan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data,
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mengadakan triagulasi, analisis kasus negatif dan lain-lain
dengan memadai. Setelah semua langkah tersebut peneliti
kualitatif lakukan, selanjutnya melakukan uji konfirmabilitas
atau keobjektivitasan penelitian dengan auditor ahli yang
berpengalaman.
Selain keempat standar kriteria pokok terkait validitas dan
reliabilitas penelitian kualitatif, terdapat pula standar
pelengkap yang juga patut diperhatikan peneliti dalam
melakukan riset kualitatif, yakni antara lain: (a) dilaksanakan
dalam kondisi sewajar atau se-alamiah mungkin; (b)
Memperlakukan orang-orang yang diteliti semanusiawi
mungkin; (c) Menjunjung tinggi perspektif emik partisipan; (d)
Pembahasan hasil penelitian selain bersifat deskriptif, juga
perlu bersifat sintesis; (e) Kelemahan dan keterbatasan
penelitian tidak perlu disembunyikan, bahkan harus
dikemukakan secara transparan.
Standar atau kriteria seperti yang disebut di atas, dapat
digunakan peneliti riset kualitatif sebagai acuan melaksanakan
penelitiannya dan melakukan penilaian terhadap keabsahan
data hasil penelitiannya. Dengan memperhatikan standarstandar atau kriteria tersebut, maka eksistensi penelitian
kualitatif sebagai salah satu jenis penelitian yang berpredikat
penilitian ilmiah atau disciplined inquiri, kiranya tidak diragukan
lagi.

H. Ragam triangulasi dalam penelitian kualitatif
Istilah triangulasi data dalam kegiatan penelitian, secara
umum yang dipahami oleh sebagian kalangan yakni hanya dapat di
jumpai dalam penelitian kualitatif sebagai salah satu teknik validasi
sebuah penelitian. Akan tetapi, pemahamannya tidak sesederhana
yang dipahami oleh sebagian kalangan tersebut. Triangulasi akan
sangat tepat penggunaannya dalam sebuah penelitian kualitatif
apabila peneliti paham konsep dari triangulasi itu sendiri dan
batasan-batasannya apabila akan di implementasikan dalam
sebuah riset kualitatif. Disamping itu, istilah triangulasi juga tidak
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hanya dipahami sebagai salah satu metode pemeriksaan keabsahan data-data yang merupakan teknik validasi data dalam penelitian
kualitatif, akan tetapi triangulasi dapat juga dipahami sebagai
suatu teknik penelitian perpaduan antara penelitian kuantitatif
dan kualitatif.
Dalam penelitian kualitatif demi terjaminnya keakuratan data,
maka peneliti akan melakukan pemeriksaan keabsahan data. Data
yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah
pula, demikian pula sebaliknya, data yang sah valid akan
menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Triangulasi
merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh seorang
peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan
aspek-aspek validitas dari informasi yang diperoleh untuk
kemudian disusun dalam suatu analisis penelitian. Teknik
triangulasi merupakan pula teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk
keperluan pengecekan, pemeriksaan, atau sebagai pembanding
terhadap data hasil penelitian.
Metode triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan
multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data-data. Ide dasarnya adalah bahwa
fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga
diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut
pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang
berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran
yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek
kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari
berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi
sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan
analisis data (http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/html// )
Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang
mensintesa data dari berbagai sumber. Menurut Institute of Global
Tech (yang tersedia on line pada http://www.igh.org
/triangulation/) menjelaskan bahwa triangulasi mencari dengan
cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir
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dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada
bukti yang telah tersedia. Dengan cara menguji informasi dengan
mengumpulkan data melalui metoda berbeda, oleh kelompok
berbeda, dan dalam populasi berbeda, maka penemuan mungkin
memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi
dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam
satu penelitian tunggal. Triangulasi juga menyatukan informasi
data dari penelitian kuantitatif dan kualitatif, membuat penggunaan pertimbangan para pakar dan menyertakan beberapa
pencegahan dan kepedulian dalam memprogram data. Triangulasi
bisa menjawab pertanyaan terhadap kelompok resiko, efektivitas,
kebijakan dan perencanaan anggaran, dan status epidemik dalam
suatu lingkungan berubah. Metodologi triangulasi menyediakan
satu perangkat kuat ketika satu respon cepat diperlukan, atau
ketika data ada untuk menjawab satu pertanyaan spesifik.
Triangulasi mungkin digunakan ketika koleksi data baru tidak
mungkin untuk hemat biaya.
Ide tentang konsep triangulasi bersumber dari ide tentang
multiple operationism yang mengesankan bahwa kesahihan
temuan-temuan dan tingkat konfidensinya akan dipertinggi oleh
pemakaian lebih dari satu pendekatan untuk pengumpulan data.
Seperti halnya dengan metode penelitian-penelitian yang lain,
pencampuran metode ke dalam penelitian tidak tanpa kontroversi,
di sana terdapat banyak keprihatinan yang terlihat tentang waktu
dan kepentingan kebutuhan untuk mengkombinasikan penelitian
kualitatif dan kuantitatif dalam satu penyelidikan. Selain itu juga,
pada kalangan studi kualitatif, karena menggunakan terminologi
dan cara yang kurang mirip dengan model paradigma positivistik
(kuantitatif), seperti pengukuran dan validitas, maka tringulasi
mengundang perdebatan cukup panjang di antara para ahli
penelitian kualitatif sendiri (Saldana, J., 2009: 196).
Alasannya, selain mirip dengan cara dan metode penelitian
kuantitatif, metode yang berbeda-beda memang dapat dipakai
untuk mengukur aspek-aspek yang berbeda, tetapi juga akan
menghasilkan data yang berbeda-beda pula. Kendati terjadi
perdebatan sengit, tetapi seiring dengan perjalanan waktu,
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metode triangulasi semakin lazim dipakai dalam penelitian
kualitatif karena terbukti mampu mengurangi bias dan
meningkatkan kredibilitas penelitian. Konsep ini dilandasi asumsi
bahwa setiap bias yang inheren dalam sumber data, peneliti, atau
metode tertentu, akan dinetralkan oleh sumber data, peneliti atau
metode lainnya. Istilah triangulasi yang dikemukakan oleh Denzin
(1979) dikenal sebagai penggabungan antara metode kualitatif dan
metode kuantitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam
suatu riset (http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/html//).
Dalam proses penelitian kualitatif, pengamatan (observasi)
dan wawancara merupakan dua instrumen pengumpulan
(pembangkit) data yang utama, karena mempunyai kesahihan dan
keandalan yang tinggi dan mampu menjaring data verbal dan
nonverbal tentang aspek perilaku manusia. Untuk mengurangi
kelemahan masing-masing teknik yang disebabkan faktor peneliti
sebagai instrumen kunci, kedua teknik tersebut dapat digunakan
secara tumpang tindih sehingga kesahihan dan keandalannya
dapat ditingkatkan. Kemudian dapat pula dilakukan dengan teknik
triangulasi data. Dengan demikian data-data kualitatif yang
diperoleh akan valid dan keabsahan data juga tinggi.
Triangulasi menurut Stainback dalam Sugiyono (2017: 330)
merupakan “the aim is not to determinate the truth about same
social phenomenon, rather than the purpose of triangulation is to
increase one’s understanding of what ever is being investigated.”
Dengan demikian triangulasi bukan saja bertujuan untuk mencari
kebenaran dari data-data, tapi juga bertujuan meningkatkan
pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki dalam
data.
Triangulasi adalah istilah yang diperkenalkan oleh Denzin
dengan meminjam peristilahan dari dunia navigasi, agrarian, dan
militer, yang merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam
suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Keandalan dan kesahihan
data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari
satu sumber atau metode tertentu dengan data yang di dapat dari
sumber atau metode lain. Triangulasi merupakan pula teknik yang
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dipakai untuk melakukan survei dari tanah daratan dan laut untuk
menentukan satu titik tertentu menggunakan beberapa cara yang
berbeda. Ternyata teknik seperti itu terbukti mampu mengurangi
bias dan kekurangan yang diakibatkan oleh pengukuran dengan
hanya satu metode atau cara saja. Kepopuleran penggabungan
metode ini telah tumbuh selama 40 sampai 50 tahun yang lalu,
Selanjutnya, pada masa 1950’an hingga 1960’an, metode tringulasi
tersebut mulai dipakai dalam penelitian kualitatif sebagai metode
/cara untuk meningkatkan pengukuran validitas dan memperkuat
derajat kredibilitas temuan riset kualitatif dengan cara
membandingkannya dengan berbagai pendekatan yang berbeda
(Strauss, A.L., 1997: 284).
Dari beberapa uraian penjelasan di atas, dapat diketahui
bahwa triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir
fenomenologi yang naturalistik dan bersifat multiperspektif.
Artinya untuk dapat menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan
tidak hanya satu cara pandang. Dari beberapa cara pandang
tersebut akan bisa dipertimbangkan beragam fenomena yang
muncul, dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang lebih
mantap dan lebih bisa diterima kebenarannya.
Triangulasi sebagai salah satu tehnik/metode pemeriksaan
data dalam penelitian kualitatif secara sederhana dapat
disimpulkan sebagai upaya untuk mengecek kebenaran data dalam
suatu penelitian, yakni peneliti tidak hanya menggunakan satu
sumber data saja, satu metode pengumpulan data atau hanya
menggunakan pemahaman pribadi peneliti saja tanpa melakukan
pengecekan kembali dengan penelitian lain
Wiersma (dalam Sugiyono, 2017: 372): mengemukakan
bahwa “Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses to
a sufficiency of the data according to the convergence of multiple
data collection procedurs”. Makna dari definisi itu, dapat diartikan
sebagai suatu pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara dan waktu. Sehingga triangulasi itu dapat
dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu; (1) triangulasi sumber; (2)
triangulasi pengumpulan data; dan (3) triangulasi waktu. Ketiga
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jenis triangulasi ini digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data
agar diperoleh suatu kesimpulan hasil yang tepat.
Triangulasi diartikan Norman K. Denzin (yang di kutip oleh
Patton, 2002: 331) sebagai gabungan atau kombinasi berbagai
metode/cara yang dipakai untuk mengkaji fenomena sosial yang
saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang
berbedaMenurut Denzin, teknik triangulasi meliputi empat tipe,
yaitu:
1. Triangulasi sumber data, adalah penggunaan beragam sumber
data dalam suatu kajian;
2. Triangulasi antar-peneliti atau biasa diistilahkan Triangulasi
investigator (jika penelitian dilakukan secara berkelompok);
penggunaan beberapa evaluator atau ilmuwan social yang
berbeda;
3. Triangulasi metode, penggunaan metode ganda untuk
mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara,
pengamatan dan dokumen dan sumber data lainnya; Selain
itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda
untuk mengecek kebenaran informasi;
4. Triangulasi teori; adalah penggunaan sudut pandang ganda
dalam menafsirkan seperangkat tunggal data. Berikut uraian
penjelasannya.
1. Triangulasi Sumber Data (Data Triangulation)
Triangulasi sumber adalah proses pengujian untuk menguji
kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data
yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data. Data dari
berbagai sumber data itu, nantinya dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana yang berbeda, dan
mana yang spesifik dari sumber-sumber data itu, dan tidak bisa
dirata-ratakan seperti yang dilakukan dalam penelitian
kuantitatif. Setelah menghasilkan kesimpulan hasil, selanjutnya
dimintakan kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut.
Triangulasi melalui sumber data adalah menggali kebenaran
informai tertentu melalui berbagai sumber perolehan data.
Misalnya, selain melalui sumber data wawancara dari informan,
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peneliti menggunakan pula observasi terlibat (participant
obervation) bersama informan lain, dan informan lainnya lagi
memberikan data dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah,
catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau
foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti
atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan
pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena
yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan
pengetahuan tentang data untuk memperoleh kebenaran data
yang handal.
Misalnya: untuk menguji kredibilitas data tentang daya
kepemimpinan seseorang, maka pengujian data hasil dari
pengumpulan data yang telah diperoleh dalam penelitian
tentang daya kepemimpinan seseorang, dilakukan ke bawahan
yang dipimpinnya, ke atasan yang menugasinya, dan kemudian
ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasamanya.
Proses pengujian seperti itulah yang dikatakan sebagai
triangulasi sumber. Sehingga dapat dimaknai pula bahwa
triangulasi sumber data artinya membandingkan dan mengecek
kembali/balik derajat kepercayaan suatu informasi atau datadata yang telah diperoleh melalui waktu dan instrumen sumber
data yang berbeda dalam penelitian (Patton, 2002: 332).
Proses Triangulasi melalui sumber dimana data diperoleh,
sebagaimana yang diuraikan pada contoh itu, secara skematis
dapat diilustrasikan berikut ini.
ATASAN

SUMBER DATA

TEMAN KERJA

BAWAHAN
Bagan Ilustrasi Triangulasi dengan Tiga Sumber Data
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Ada tiga sub jenis sumber data yang dikatakan Moleong (2016:
182), yaitu: orang, waktu dan ruang.
 Sumber orang; berarti data-data dikumpulkan atau diperoleh
dari orang-orang berbeda yang melakukan aktivitas sama.
 Sumber waktu, berarti data-data dikumpulkan atau diperoleh
pada antar waktu yang berbeda.
 Sumber ruang, berarti data-data dikumpulkan atau diperoleh
di tempat yang berbeda.
Bentuk paling kompleks triangulasi sumber data yaitu
menggabungkan beberapa sub-tipe atau semua level kerja analisis
dari sumber data. Jika data-data konsisten, maka nilai validitas
dapat ditegakkan.
Dalam triangulasi sumber data perlu diperhatikan tiga tipe
sumber data yaitu waktu (misalnya: kegiatan harian atau
musiman), ruang (misalnya: rumah atau dusun/desa), dan orang.
Orang sebagai sumber data juga masih dapat dibedakan lagi ke
dalam tiga kategori yaitu agregat (individu-individu sampel
terpilih), interaktif (grup kecil, keluarga, kelompok kerja), dan
kolektivitas (organisasi, komunitas, masyarakat desa).
Adapun untuk mencapai kepercayaan terhadap data, maka
menurut ditempuh langkah sebagai berikut:
 Membandìngkan data amatan hasil observasi dengan data
hasil wawancara;
 Membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan
umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
 Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang-orang
tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya
sepanjang waktu;
 Membandingkan kondisi, keadaan dan perspektif seseorang
dengan berbagai ide/pendapat dan pandangan masyarakat
dan berbagai kelas; dan
 Membandingkan hasil-hasil wawancara dengan isi suatu
dokumen yang berkaitan dengan data. Hasil dari
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perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau
alasan-alasan terjadinya perbedaan (Moleong, 2016: 182).
Selanjutnya, Bungin (2007: 274) menambahkan bahwa
triangulasi sumber data juga akan dapat memberi kesempatan
untuk dilakukannya berbagai hal antara lain sebagai berikut, yakni:
(1) penilaian hasil penelitian dilakukan oleh partisipan; (2)
mengoreksi kekeliruan yang mungkin terjadi pada sumber-sumber
data; (3) menyediakan tambahan informasi atau data secara
sukarela; (4) memasukkan informan dalam kancah penelitian; (5)
menciptakan kesempatan untuk megikhtisarkan sub-sub fokus
kajian analisis sebagai langkah awal dalam analisis data; dan juga
(6) menilai kecukupan menyeluruh akan data yang dikumpulkan.
2. Triangulasi Peneliti (Investigator Triangulation)
Sebelumnya telah dikemukakan bahwa terkait dengan
pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan
keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan
hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan
terhadap data yang diperoleh dalam riset kualitatif. Berarti
terdapat hal-hal lain yang dipakai untuk pengecekan dan
perbandingan data itu yakni; sumber, metode, peneliti, dan
teori Sebagaimana yang diungkapkan Patton (2002: 331) bahwa
dalam riset kualitatif dikenal empat jenis teknik triangulasi: (1)
Triangulasi sumber (data triangulation), (2) Triangulasi peneliti
(investigator
triangulation); (3) Triangulasi metodologis
(methodological triangulation), dan (4) Triangulasi teoretis
(theoritical triangulation). Hingga saat ini, penelitian kualitatif
biasa merujuk pada empat cara triangulasi yang dirumuskan
tersebut untuk mengecek keabsahaan data-data yang diperoleh
dalam penelitian kualitatif, yang salah satunya adalah
triangulasi peneliti (investigator triangulation).
Triangulasi peneliti atau investigator triangulation dilakukan
dengan cara menggunakan lebih dan satu orang peneliti dalam
pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya
khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari
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subjek penelitian. Triangulasi antar-peneliti ini, dimaksudkan
antara lain untuk menghindari potensi bias individu pada
peneliti tunggal. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa seseorang
(peneliti lain) yang diajak untuk mengkaji/menelaah data itu
haruslah pula yang telah memiliki pengalaman penelitian dan
memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan fokus yang
diteliti saat itu, serta bebas dari konflik kepentingan. Hal
tersebut penting diperhatikan, agar tidak justru merugikan
peneliti (yang melakukan tringulasi antar-peneliti) dan
melahirkan bias baru dari hasil triangulasi yang dilakukannya.
Selain itu pula, jika suatu penelitian menerapkan triangulasi
peneliti ini, maka harus dipastikan bahwa peneliti yang ahli di
bidangnya terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan
analisis data. Jika peran itu diwakilkan kepada asisten atau
mahasiswanya, maka hasil triangulasi peneliti akan menjadi
kurang akurat atau bahkan tidak efektif. Pemanfaatkan
triangulasi antar-peneliti atau para penganalisis lainnya ini
untuk pengecekan kembali derajat kepercayaan data, secara
ilustrasi dapat digambarkan dalam skema berikut ini:
Peneliti 1

DATA

Peneliti 2

DATA
Hasil
Triagulasi

Peneliti 3
Bagan Ilustrasi Triangulasi Peneliti dengan Tiga Peneliti

3. Triangulasi Teori (Theory Triangulation)
Triangulasi teori adalah pengguaan sejumlah perspektif atau
teori dalam menafsir seperangkat data. Dalam membahas suatu
permasalahan yang sedang di kaji, hendaknya peneliti tidak
menggunakan satu perspektif teori. Sehingga nantinya di
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dukung dengan multiple-theory. Menurut Lincoln dan Guba
(1981: 307), berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak
dapat di periksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih
teori. Di pihak lain, Patton (2006: 327) berpendapat, bahwa hal
itu dapat saja dilaksanakan dalam konteks makna istilah yang
dinamakan Patton sebagai penjelasan banding (rival
explanation).
Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman
pemahaman asalkan saja peneliti mampu menggali
pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data
yang telah diperoleh. Diakui tahap tringulasi ini paling sulit
sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika
membandingkan temuannya dengan perspektif teori-teori
tertentu, terlebih lagi jika perbandingannya menunjukkan hasil
perspektif yang jauh berbeda. Triangulasi teori ini sebenarnya
jarang tercapai dalam penelitian sosial. Soalnya berbagai teori,
karena memiliki asumsi-asumsi dasar yang beda, akan
menerangkan pada seperangkat data yang sama secara
berbeda pula (Mudjia Rahardjo 2010).
Riset kualitatif berusaha untuk mengembangkan pengertian
makna yang ada pada individu, kelompok, dan kejadiankejadian dengan konteks tertentu melalui gambaran fenomena
sosial yang holistik, mendalam, menggunakan pendekatan yang
induktif, holistik, dan berorientasi pada proses. Hasil akhir
berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement
berdasarkan konteks sosial dimana penelitian kualitatif
dilakukan. Informasi tersebut, selanjutnya dibandingkan
dengan perspektif teori yang relevan melalui triangulasi teori
untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau
simpulan yang dihasilkan, seperti ilustrasi berikut:
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Teori 1

Makna
Konteks

Teori 2

Makna
Konteks

Hasil
Tringulasi

Teori 3
Bagan Ilustrasi Triangulasi Teori (Theory Triangulation)

4. Triangulasi Metode (Methodological Triangulation)
Methodological Triangulation atau triangulasi metode berarti
mengecek data melalui sumber data yang sama dengan teknik
yang berbeda. Misalnya; data diperoleh dengan wawancara,
lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Jika
menghasilkan data yang berbeda-beda, bisa jadi semuanya
benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda pula, maka
peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data
yang bersangkutan atau sumber data yang lain, untuk
memastikan data mana yang dianggap paling benar.
Pada uraian sebelumnya telah dituliskan bahwa Triangulasi
pada hakikatnya merupakan pendekatan yang multimetode
yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan
menganalisis data dalam sebuah riset kualitatif. Penggunaan
multimetode (triangulasi) ini, pada riset kualitatif sosialhumaniora sebagaimana dikatakan Olsen (2004: 3; Yeasmin &
Rahman, 2012), dapat dilakukan dengan penggabungan antara
metode pengumpulan data (pembangkitan data) yang biasa
digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Terkait
dengan pemeriksaan data, triangulasi metode berarti suatu
teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan
cara memanfaatkan keunggulan dari yang dimiliki suatu alat
pengumpul (pembangkit) data.
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Teknik triangulasi metode atau Methodological Triangulation
ini, diperlukan sebab pada setiap metode pengumpulan
(pembangkitan) data/informasi memiliki kelemahan dan
keunggulannya sendiri. Selain itu, juga antara satu dengan lain
metode, akan saling menutupi kelemahan sehingga tangkapan
data fakta fenomena/ realitas sosial menjadi lebih terpercaya
dan utuh. Pada triangulasi metode (Methodological Triangulation) ini, menurut Moleong (2016: 182) terdapat dua strategi
yang dapat diterapkan yaitu:
 Pengecekan derajat kepercayaan penemuan data hasil
penelitian kualitatif dengan beberapa tehnik pengumpulan
data.
 Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data
dengan metode yang sama.
Wawancara

Observasi

Hasil
Tringulasi

.

Dokementasi
Bagan Ilustrasi Triangulasi Metode (Methodological
Triangulation) dengan Tiga Metode Pengumpulan Data

Jadi, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan
informasi atau data yang diperoleh dengan cara teknik pengumpul
data yang berbeda. Sebagaimana dikenal bahwa dalam penelitian
kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan
dokumen. Untuk memperoleh kebenaran informasi data yang
handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu,
peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan
wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara
dan obervasi atau dokumentasi untuk mengecek kebenarannya.
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Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan informan yang
berbeda untuk mengecek kebenaran informasi/datai tersebut.
Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh
hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini
dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau
informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian,
jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau
naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi metode ini
tidak perlu dilakukan. Namun, triangulasi aspek lainnya tetap
dilakukan (Rahardjo, 2010).
Relevan dengan uraian empat jenis triangulasi di atas, Sutopo,
H.B., (2002: 94) mengemukakan pula bahwa triangulasi adalah
suatu cara pengecekan untuk mendapatkan data dari hasil riset
kualitatif yang benar-benar absah/valid dan kredibel dengan
menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah
teknik pemeriksaan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang
lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh peneliti dalam
riset kualitatifnya. Teknik tringalasi untuk pemeriksaan data itu,
menurut Sutopo, ada berbagai macam, antara lain yakni:
1) Triangulasi Sumber Data
Berarti membandingkan dengan mengecek ulang derajat
kepercayaan suatu informasi atau data yang diperoleh melalui
sumber yang berbeda. Misalnya: membandingkan hasil
observasi dengan wawancara; membandingkan antara apa
yang dikatakan informan sumber data saat berada pada situasi
umum dengan yang dikatakannya secara pribadi, atau
membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
2) Triangulasi Teori
Adalah satu teknik triangulasi yang memanfaatkan beberapa
teori relevan untuk dipadukan dengan fokus penelitian yang
sementara diteliti. Untuk itu, diperlukan adanya suatu
rancangan penelitian, pengumpulan (pembangkitan) data, dan
analisis data yang lebih lengkap. Dengan demikian akan dapat
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memberikan data hasil akhir riset yang lebih komprehensif dan
kredibel.
3) Triangulasi Peneliti
Triangaulasi ini adalah teknik triangulasi yang dilakukan dengan
memanfaatkan lebih dari satu orang peneliti atau pengamat
/penganalisis dalam mengadakan observasi atau wawancara.
Karena masing-masing peneliti mempunyai, sikap, gaya
teknik/metode, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati
suatu fenomena sosial yang sama, maka hasil dari
pengamatannya dapat berbeda pula saat mereka (para peneliti
peserta triangulasi) mengamatinya. Pengamatan dan wawancara akan dengan menggunakan dua atau lebih pengamat dan
pewancara akan dapat memperoleh data yang lebih absah dan
kredibel. Oleh sebab itu, terkait dengan triangulasi peneliti ini,
sebaiknya Tim peneliti, sebelum turun ke lapangan, perlu
mengambil satu kesepakatan dalam menentukan kriteria
/acuan/prinsip pengamatan dan wawancara.
4) Triangulasi metode
Triangulasi metode adalah merupakan triangulasi yang
berusaha mengecek keabsahan data/temua hasil riset.
Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih
dari satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan data
atau informasi yang sama. Pelaksanaannya dapat pula
dilakukan melalui cara chek dan re-chek.
5) Triangulasi Waktu
Triangulasi waktu, digunakan untuk validasi data yang berkaitan
dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena
perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu waktu. Oleh
karena itu, untuk memperoleh data yang sahih dan kredibel,
misalnya melalui observasi, maka peneliti perlu mengadatan
pengamatan yang tidak hanya satu kali pengamatan saja, tetapi
mengulanginya kembali pada waktu yang lain, dihari yang sama
(pagi-siang-malam) atau pada hari-hari berikutnya.
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Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pendekatan
pengecekan data hasil riset kualitatif yang dilakukan untuk
menentukan atau menetapkan apakah sebuah data yang
terkumpulkan dalam riset kualitatif yang dikumpulkan penelitinya,
benar-benar tepat dan valid serta dapat dipercaya dalam
menggambarkan fenomena yang diteliti. Oleh karena itulah, perlu
dicek kebenarannya melalui triangulasi. Terdapat beberapa cara
yang dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam riset
kualitatif itu sendiri. Denzin; Cohen & Manion (1994) (yang dikutip
Alwasilah, 2008: 150) mengemukakan beberapa format triangulasi
itu, yakni:
1. Time Triangulation
2. Space Triangulation
3. Combined levels of Triangulation
4. Theoritical Triangulation
5. Investigator Triangulation
6. Methodological Triangulation
Selain itu, Lisa, A. Guion (2002) (yang dikutip dari
http://www.igh.org/triangulation/html) menyebutkan pula bahwa
ada lima jenis triangulasi, yakni:
1. Data Triangulation
Jenis pendekatan data triangulation ini, mencakup penggunaan
berbeda akan sumber data/informasi. Sebuah strategi kunci
yang harus menggolongkan masing-masing kelompok atau jenis
stakeholder bahwa peneliti sedang mengevaluasi (melakukan
triangulasi data). Kemudian, peneliti harus terlebih dahulu yakin
pada sejumlah orang (informan/nara sumber) dari masingmasing stakeholder atau kelompok tersebut, untuk dapat
diperbandingkan hasilnya dalam evaluasi (triangulasi) itu.
Sebagai contoh; dimulai dengan menggunakan evaluasi
(melakukan triangulasi data) pada satu riset kualitatif program
afterschool.
Pertama; peneliti mengidentifikasi kelompok atau stakeholder
seperti: kaum muda dalam program, kaum tua, orang tua kaum
muda yang afterschool, guru sekolah, administrator sekolah,
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staf program, dan mengikuti secara sukarela. Peneliti kemudian
memutuskan untuk melakukan wawancara secara mendalam
untuk memperkuat hasil penglihatan pengamatan dari
observasi mendalam. Peneliti kemudian mewawancarai secara
representatif dari setiap kelompok atau jenis stakeholder.
Peneliti lalu melakukan triangulate dengan cara mencari data
hasil itu, dengan menyetujui pada semua kelompok atau jenis
stakeholder. Beban dari bukti adalah data yang “meyakinkan”,
dan hal itu terjadi jika setiap kelompok atau jenis stakeholder
cocok pada setiap jawaban. Peneliti memeriksa siapa yang
memperhatikan isu data dari pandangan mendalam dari titik
sudut pandang yang berbeda (melihat satu hasil adalah lebih
dari nampaknya). Sehingga diperoleh satu data yang benarbenar sebuah hasil yang tepat/valid. Jenis triangulasi ini, adalah
barangkali sebagian besar popular paling mudah untuk
diterapkan, dan yang terutama sekali cocok untuk extension
dengan mengetahui jenis stakeholder berbeda kelompok yang
mempunyai kepentingan dalam program kita (peneliti).
2. Investigator Triangulation
Investigator Triangulation atau yang juga dikenal dengan istilah
triangulasi penyelidik ini, mencakup penggunaan beberapa
penyelidik yang berbeda penilaian (memiliki persepsi yang
berbeda) dalam satu evaluasi proyek riset bersama. Secara
tipikal, hal ini akan menjelma sebagai satu tim evaluasi dalam
triangulate yang terdiri dari kolega/sejawat peneliti dalam
program area/bidang riset bersama. Dalam rangka kegiatan
triangulate, setiap penilai berbeda (penyelidik atau peneliti
yang lain) akan mempelajari program proyek riset menggunakan metode kualitatif sama (wawancara, observasi, studi kasus,
atau kelompok fokus). Penemuan dari setiap penilai
(penyelidik) akan dibandingkan, Jika penemuan dari penilai
yang berbeda itu, tiba pada satu kesimpulan hasil yang sama,
maka kemudian kebenaran valid ditetapkan. Sebaliknya,
apabila kesimpulan yang dihasilkannya pada hakekatnya
berbeda, maka penelitian lebih lanjut diarahkan pada
“membongkar benar-benar” atau “tertentu” data dari hasil
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temuan. Masing-masing orang akan mempunyai observasi
sama memeriksa lembaran untuk sebelum dan sesudah
observasi. Pada saat analisa akhir, kebenaran akan ditetapkan
melalui praktek analisis bersama, yaitu perubahan yang
teridentifikasikan oleh hasil keterampilan masing-masing
penyelidik/peneliti lain yang berbeda, pada setiap objek. Hal ini
adalah satu cara triangulasi efektif dari penetapan kebenaran,
mungkin tidak selalu praktis untuk memasang penyelidik
/peneliti lain yang berbeda, untuk itu peneliti perlu memberi
penjadwalan batasan waktu dan peneliti terlibat.
3. Theoritical Triangulation
Triangulasi Teori mencakup penggunaan berbagai perspektif
profesional untuk menerjemahkan satu kesimpulan hasil dari
sekumpulan data/informasi dengan memanfaatkan kajian teori
relevan. Tidak seperti triangulasi penyelidik, metoda ini secara
tipikal memerlukan penggunaan para profesional di luar
wilayah riset peneliti. Satu pendekatan popular dalam
theoritical triangulation (triangulasi teori) ini adalah mengkaji
secara bersama-sama beberapa perspektif teori orang yang
berasal dari disiplin berbeda, karena bagaimanapun, perspektif
teori individu yang digunakan di dalam disiplin ilmu mereka
yang berbeda, akan berada dalam posisi status yang menunjang
kebenaran hasil penelitian.
Dalam triangulasi teori itu, yang dipercaya adalah teori dari
disiplin atau posisi yang berbeda dengan membawa perspektif
berbeda. Oleh karena itu jika masing-masing kajian teori dari
disiplin berbeda menerjemahkan informasi teori dengan cara
sama (menggambarkan/menarik kesimpulan yang mirip), maka
kemudian kebenaran hasil riset kualitatif itu ditetapkan
berdasarkan kajian teori yang dilakukan penlitinya. Sebagai
contoh, Anda sebagai peneliti kualitatif mewawancarai peserta
dari program riset nutrisi anda untuk mengetahui apa makanan
(diet) atau bagaimana gaya hidup sehat dipraktekan dalam
perubahan pola makan mereka (subjek program diet), dan
menujukan hasil wawancara itu kepada orang yang paham
tentang teori nutrisi sesuai program riset anda. Dengan
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triangulasi teori ini, maka anda bisa berbagi catatan hasil
wawancara dengan kolega didalam disiplin teori yang berbeda
namun relevan dengan yang anda teliti (misalnya; para ahli
nutrisi ilmu keperawatan, apoteker, ahli pendidikan kesehatan
masyarakat, dan lain-lainnya). Kemudian dapat dilihat apa
pandangan teoritis dan kesimpulan mereka. Anda akan
membandingkan itu dan itu lagi. Cara lain dari metoda
triangulasi teori ini, yakni peneliti akan mencari teori relevan
yang sebangun dengan riset peneliti untuk menetapkan satu
kesimpulan hasil akhir penemuan riset. Sejalan dengan
triangulasi penyelidik, metoda ini tidak mungkin diterapkan
dalam semua situasi riset kualitatif. selain itu, mungkin saja
lebih banyak waktu yang digunakan untuk mencoba melibatkan
teoritik dari disiplin lain.
4. Methodological Triangulation
Triangulasi metoda (methodological triangulation) mencakup
penggunaan berbagai metode kualitatif dan/atau metoda
kuantitatif pada proyek riset kualitatif. Jika kesimpulan dari
setiap metoda itu adalah sama, maka kebenaran data
ditetapkan. Sebagai contoh; Anda sebagai peneliti sedang
melakukan satu kasus belajar dari satu peserta welfare-to-work
sebagai riset anda untuk mengkaji ‘perubahan’ yang terjadi
dalam hidupnya sebagai hasil dari kemauannya mengambil
bagian dalam program welfare-to-work anda dalam perioda
satu tahun. Anda sebagai peneliti, tidak akan memulai
menggunakan satu metoda saja dalam penelitian, tetapi anda
akan menggunakan pewawancaraan, observasi, analisa dokumen, atau apapun metoda pengumpul data lain yang mungkin
dapat anda gunakan untuk mengungkap ‘perubahan’ tersebut.
Anda juga bisa mensurvei seluruh peserta program welfare-towork, anggota keluarganya, dan juga para pekerjanya/staf
(metode sebagaimana yang dilakukan dalam riset kuantitatif).
Jika penemuan dari semua metoda menggambarkan atau
menarik satu kesimpulan yang serupa, maka kemudian
kebenaran data yang kredibel ditetapkan sebagai hasil dalam
temuan penelitian yang dilakukan.
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Triangulasi metoda (methodological triangulation) ini juga
merupakan satu metoda yang populer dari salah satu teknik
triangulasi yang ada, yang biasa digunakan secara luas dalam
penelitian kualitatif. Bagaimanapun juga, dalam prakteknya,
teknik triangulasi metoda ini, memerlukan lebih banyak
sumber-sumber daya dalam rangka memvalidasi data hasil riset
kualitatif jika menggunakan metoda berbeda. Demikian juga,
hal itu akan memerlukan lebih banyak waktu untuk meneliti
data/informasi untuk dibandingkan pada metoda yang
berbeda.
5. Enviromental Triangulation
Jenis triangulasi ini mencakup penggunaan lokasi lingkungan
yang berbeda, setting dan faktor kunci lain yang berhubungan
dengan lingkungan dimana penelitian kualitatif itu mengambil
atau menangani data sesuai kondisinya; seperti waktunya
dalam hari, hari dalam minggu, atau musim dari tahun. Kunci
dari triangulasi ini yakni mengidentifikasikan faktor lingkungan
(bila ada) yang mempengaruhi informasi yang peneliti terima
selama penelitian. Faktor lingkungan yang berubah dapat
dijadikan kunci untuk melihat jika penemuan yang peneliti
peroleh adalah sama. Jika penemuan bisa sama di bawah
syarat-syarat lingkungan yang bervariasi, maka kemudian
kesimpulan yang kredibel dan valid dapat ditetapkan. Sebagai
contoh, Anda sebagai peneliti ingin mengevaluasi efektivitas
dari program manajemen keuangan anda. Anda ingin
menentukan jika program anda membantu peserta mengembangkan anggaran untuk meminimumkan anggaran belanja
/pengeluaran dan peningkatan uang tabungan. Jika anda
mengevaluasi selama musim liburan, maka akan diperoleh hasil
yang berbeda. Hal itu dikarenakan, belanja/pengeluaran adalah
sangat meningkat selama waktu liburan dalam tahun tersebut.
Dalam rangka triangulasi, anda perlu mengevaluasi penganggaran belanja atau pengeluaran yang terlakukan, dan juga
kebiasaan untuk penyelamatan atau tabungan anda dan juga
pada peserta program sepanjang tahun. Evaluasi tersebut
dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan informasi/data
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yang sebenar-benarnya terhadap perubahan perilaku peserta
program, kemudian anda membandingkan hasilnya dan
menetapkan satu kesimpulan akhir dari program efektivitas
program manajemen keuangan anda dan peserta program yang
anda sebagai peneliti jadikan riset.
Tidak seperti triangulasi jenis lain, jenis triangulasi lingkungan
ini, tidak dapat digunakan dalam setiap kasus riset kualitatif.
Triangulasi lingkungan ini, hanya dapat digunakan ketika ada
kemungkinan bahwa penemuan mungkin saja dipengaruhi oleh
adanya beberapa faktor lingkungan.
Sehubungan dengan jenis-jenis triangulasi dalam penelitian
kualitatif sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian
sebelumnya, untuk dapat melakukan triangulasi,secara baik,
maka metode pengumpulan (pembangkitan) data yang
digunakan, merupakan hal penting yang juga perlu diperhatikan
peneliti kualitatif. Alwasiah (2008: 151-166) mengatakan bahwa
metode dalam pengumpulan (pembangkitan) data yang dapat
diterapkan peneliti dalam riset kualitatif, diantaranya: (1)
Survey; (2) Eksperimentasi/orientasi; (3) Interview; (4)
Observasi; (5) Analisis dokumen; (6) Kategorisasi; (7) Analisis
data kualitatif; (8) Menulis memo/catatan lapangan; (9) Koding;
(10) Kontekstualisasi; (11) Arsip analisis kualitatif; dan (12)
panjangan (display).
Menyimak beberapa uraian sebelumnya, maka dapat
dikemukakan bahwa salah satu langkah dalam melakukan
penelitian adalah mengumpulkan data yang akan dipakai
sebagai bahan pengambilan kesimpulan untuk mendapatkan
jawaban penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan
berbagai metode seperti yang disebutkan pada uraian
terdahulu, namun harus disesuaikan dengan tujuan dan
karakteristik penelitian.
Selanjutnya, berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan,
diolah dan dianalisis, lalu diambil satu kesimpulan akhir hasil
riset. Akan tetapi, sebelum kesimpulan ditetapkan, terlebih
dahulu harus dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data
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hasilnya untuk dikenali derajat kevaliditasan datanya.
Pemeriksaan keabsahan data dilakukan guna memperoleh
suatu keyakinan terhadap kebenaran data hasil riset kualitatif
yang dapat dilakukan melalui teknik triangulasi.
Triangulasi merupakan metode sintesa data akan kebenarannya
dengan menggunakan metode berbagai paradigma triangulasi.
Data yang telah dinyatakan valid/kredibel melalui triangulasi,
dapat memberikan keyakinan terhadap para peneliti tentang
keabsahan dari datanya, sehingga tidak ragu dalam pengambilan kesimpulan dari hasil riset kualitatif yang dilakukan. Ada
beberapa teknik triangulasi dalam riset kualitatif, yakni: (1)
Data Triangulation/triangulasi sumber data; (2) Time
Triangulation/triangulasi waktu; (3) Combined levels of
Triangulation/triangulasi kombinasi; (4) Space Triangulation
/triangualasi tempat; (5) Methodological Triangulation
/triangulasi metode; (6) Enviromental Triangulation/ triangulasi
lingkungan; (7) Theoritical Triangulation/triangulasi teori; dan
(8) Investigator Triangulation/triangulasi antar-peneliti.
Dari beberapa jenis teknik/cara triangulasi yang disebutkan
tersebut, yang lazim digunakan oleh para peneliti dalam
pelaksanaan riset kualitatif adalah teknik/cara:
1) Data Triangulation atau triangulasi sumber data;
2) Methodological Triangulation/triangulasi metode;
3) Theoritical Triangulation/ triangulasi teori; dan
4) Investigator Triangulation/triangulasi antar-peneliti.

I. Tujuan pentingnya triagulasi untuk mencapai
kevaliditasan data dalam penelitian kualitatif
Teknik triangulation pada hakikatnya merupakan pendekatan
multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data hasil riset kualitatif. Ide dasarnya adalah
bahwa agar fenomena sosial yang sedang diteliti dapat dipahami
secara baik dan valid datanya, maka harus didekati dari berbagai
sudut pandang yang berbeda pula, sehingga dapat diperoleh satu
kebenaran tingkat tinggi pula. Dengan ungkapan yang lain bahwa
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jika memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang
berbeda-beda maka akan memungkinkan diperolehnya tingkat
kebenaran yang handal (valid dan reliabel) dan dapat dipercaya
(kredibilitas yang objektiv) atas data realitas fenomena
tersebut. Sehingga dengan maksud itu, maka teknik triangulasi
data merupakan aspek penting pula dalam proses pelaksanaan
riset kualitatif. Karena triangulasi itu merupakan salah satu usaha
mengecek kebenaran akan data atau informasi yang diperoleh
peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda (tringulasi
metode, sumber data, antar-peneliti, dan tringulasi teori), melalui
cara melakukan analisis perbandingan untuk mengurangi sebanyak
mungkin perbedaan yang mungkin saja terjadi pada saat
pengumpulan dan analisis data hasil riset kualitatif.
Triangulasi menjadi hal sangat penting dilakukan dalam
penelitian kualitatif, kendatipun pasti menambah waktu dan biaya
serta tenaga. Tetapi harus pula diakui bahwa teknik triangulasi
tersebut dapat meningkatkan kedalaman pemaham-an seorang
peneliti kualitatif baik mengenai fenomena yang ditelitinya
maupun konteks di mana fenomena sosial itu muncul. Bagaimana
pun, pemahaman yang mendalam (deep understanding) atas
fenomena yang diteliti merupakan nilai yang harus diperjuangkan
oleh setiap peneliti riset kualitatif. Sebab, penelitian kualitatif lahir
untuk menangkap arti (meaning) atau memahami gejala,
peristiwa, fakta, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai
fenomena kehidupan sosial dan perilaku kemanusiaan dalam
konteks alamiah-naturalistiknya, dan dengan berbagai
kekompleksitasannya secara mendalam pula (http://phisiceducation09.blogspot.co.id/2013/03/)
Prihal tersebut di atas itu, berarti dapat dikatakan bahwa
penelitian kualitatif tidak untuk
menjelaskan (to explain)
hubungan antar-variabel atau membuktikan hubungan sebab
akibat atau korelasi dari suatu objek masalah tertentu
(sebagaimana dalam riset kuantitatif). Kedalaman pemahaman
akan diperoleh hanya jika data cukup kaya, dan memiliki berbagai
perspektif yang digunakan untuk memotret suatu fokus masalah
kualitatif secara komprehensif. Karena itu, memahami,
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menginterpretifkan, dan menjelaskan, merupakan tiga wilayah
konteks perspektif yang ada dalam triangulasi.
Teknik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi)
dan wawancara mendalam merupakan dua metode/alat
pengumpulan (pembangkitan) data yang utama dalam penelitian
kualitatif, karena mempunyai tingkat kesahihan dan keandalan
yang cukup tinggi dan mampu menjaring data-data verbal dan
nonverbal tentang berbagai aspek perilaku manusia dan realita
fenomena sosial yang kurang dapat (bahkan mungkin pula tidak
dapat) diukur melalui metode yang biasa digunakan dalam riset
kuantitatif. Namun, keduanya memiliki pula faktor kelemahan.
Untuk mengurangi kelemahan masing-masing metode yang
disebabkan pula oleh faktor peneliti sebagai instrumen kunci,
maka kedua metode pengumpulan data tersebut dapat digunakan
secara tumpang tindih atau secara bersama dalam pelaksanaan
riset kualitatif, sehingga kesahihan dan keandalannya dapat
ditingkatkan dalam tugas pengumpulan/pembangkitan data-data.
Apalagi jika hasilnya ditunjang dengan melakukan pemerikasaan
keabsahan data melalui penggunaan teknik triangulasi data.
Dengan demikian data yang diperoleh akan valid sehingga
keabsahan data juga tinggi. Disinilah, peran sentral triangulasi
sebagai alat periksa yang kredibel terhadap kevalidan data yang
diperoleh para peneliti kualitatif di lapangan risetnya (Hadi, S.,
2016: 78).
Pentingnya triangulasi dalam penelitian kualitatif, menurut
Alwasilah (2008: 153) adalah sangat nampak jika dijumpai situasi
dimana:
a. Suatu fenomena sosial yang dikaji memerlukan penjelasan
makna yang lebih lanjut
b. Suatu fenomena yang amat kompleks sehingga memerlukan
penjelasan yang komprehensif
c. Dua metode yang hendak diperbandingkan.
d. Suatu aspek kontroversial yang perlu dievaluasi.
e. Penelitian studi kasus yang perlu diperjelas.
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Mencermati uraian penjelasan yang diungkapkan Alwasilah di
atas, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa paradigma
triangulasi sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan datadata penelitian kualitatif adalah hal penting untuk diperhatikan
peneliti terutama dalam perihal yang menyangkut pengetahuan
tentang kredibilitas dan kevalidasan data kualitatif. Konsep
Triangulasi menurut Mathison (1988); dan Glesne & Peshkin,
(2002: 295) telah meningkatkan perhatian isu metodologis penting
dalam pendekatan naturalistik dan kualitatif interpretif, khususnya
dalam mengevaluasi temuan untuk mengendalikan bias dan
membangun proposisi yang valid, karena teknik ilmiah tradisional
(konsep validitas dan reliabilitas dalam kuantitatif) tidak sesuai
dengan epistemologi kualitatif ini.
Terkait dengan uraian pentingnya triangulasi tersebut,
Nasution (2002: 179) mengungkapkan bahwa dalam mengecek
keabsahan/kevalidasan data menggunakan teknik triangulasi,
maka data atau informasi dari satu data objek harus dichek
kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber lain,
misalnya dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya dengan cara
/teknik menggunakan metode triangulasi yang berbeda-beda.
Moleong (2006: 160) mengungkapkan pula bahwa triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan
pengecekan keabsahan atau sebagai pembanding terhadap data
tersebut.
Oleh karena itu, maka Triangulasi sebagai salah satu tehnik
pemeriksaan keabsahan data dianggap penting sebagai upaya
untuk mengecek kevalidan data dalam suatu penelitian kualitatif,
dimana peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data saja,
atau satu metode pengumpulan data dan hanya menggunakan
pemahaman pribadi peneliti saja, tanpa melakukan pengecekan
kembali dengan hasil penelitian lain. Dan untuk memperoleh
derajat keabsahan data hasil riset yang tinggi, maka jalan penting
lainnya yang juga penting dilakukan bersama triangulasi adalah
dengan meningkatkan ketekunan dalam mengkombinasikan
berbagai teknik triangulasi data. Dengan meningkatkan ketekunan
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melakukan hal itu, maka derajat keabsahan data akan dapat
ditingkatkan pula kevaliditasannya.
Sehubungan dengan uraian di atas, sebelum melakukan
pemeriksaan data dengan menggunakan kombinasi metode
triangulasi, peneliti harus terlebih dahulu menghitung dan
memperkirakan apakah hasil yang akan diperoleh nantinya dalam
peneltian tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja. Selain itu juga diperhitungkan waktu, tenaga
dan dana yang dihabiskan dalam penelitian, apakah dengan output
yang dikeluarkan tersebut, akan pula dapat menghasilkan atau
memperoleh hasil yang memuaskan. Hal ini di dasarkan adanya
kekuatan dan kelemahan pada strategi pengumpulan data secara
tunggal. Sehingga, dengan menggunak-an kombinasi dua
pendekatan metode triangulasi ini diharapkan bisa mendapatkan
akurasi data dan kebenaran hasil seperti yang di inginkan fokus
dalam penelitian.
Kombinasi dua pendekatan metode triangulasi, adalah
tahapan penting dalam riset kualitatif. Hal ini, didasarkan atas
pernyataan Denzin yang dikutip oleh Patton (2006: 348) yang
mengatakan logika triagulasi ini berdasarkan perspektif bahwa:
tidak ada metode tunggal yang secara keseluruhan dapat
mencukupi dan memecahkan masalah, karena setiap metode
menyatakan aspek yang berbeda atas realita empiris. Metode
ganda atas pengamatan haruslah dipakai, dan hal inilah yang
disebut dengan triangulasi, sebagai aturan prinsip metodologis
final bahwa metode ganda haruslah digunakan pada setiap riset
kualitatif.
Pentingnya penggunaan metode triangulasi ini, karena
metode ini memiliki tujuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh
Munawar, (2015: 131), yakni:
1) Pertama adalah dengan menggabungkan dua metode
triangulasi untuk pemeriksaan data hasil riset kualitatif akan
lebih baik apabila dibandingkan dengan hanya menggunakan
satu metode saja. Triangulasi lebih banyak menggunakan
metode alam level mikro, seperti bagaimana beberapa

434 | Analisis Data Penelitian Kualitatif

metode pengumpulan data dan analisis data digunakan
sekaligus dalam sebuah riset kualitatif, termasuk
menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan data dan
analisis data hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang
akan diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat
apabila juga menggunakan metode interview yang ditunjang
dengan penggunaan bahan dokumentasi untuk mengoreksi
keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua
metode tersebut.
2) Kedua tujuan triangulasi adalah membandingkan informasi
tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak,
agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini
juga mencegah bahaya-bahaya subyektifitas yang sering
muncul dalam riset kualitatif. Teknik triangulasi ganda ini
adalah sebagai satu upaya untuk menghilangkan perbedaanperbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks
pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan
dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa pihak
peneliti dapat melakukan ‘check and rechek’ temuantemuannya dengan cara membandingkan.
Selain itu, penggunaan metode triangulasi dalam penelitian
kualitatif, pada prinsipnya dilakukan atas dasar adanya dua asumsi
pokok. Kedua asumsi yang dimaksud itu, menurut Mason, (2002:
248); (dalam Bungi, 2015: 201); & Munawar, 2015: 132) yakni:
1) Pada level pendekatan; artinya tehnik triangulasi digunakan
karena adanya keinginan melakukan penelitian dengan
menggunakan dua pendekatan metode sekaligus yakni,
metode riset kualitatif dan metode riset kuantitatif. Hal ini
didasarkan karena, masing-masing metode memiliki kelemahan dan kelebihan tertentu, dan memiliki perspektif dan
anggapan yang berbeda dalam memandang dan menanggapi
suatu permasalahan. Suatu masalah jika dilihat dengan
menggunakan suatu metode akan berbeda jika dilihat dengan
menggunakan metode yang lain. Oleh karena itulah, akan
sangat bermanfaat apabila kedua sudut pandang yang
berbeda tersebut digunakan secara bersama-sama dalam
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menanggapi suatu permasalahan. Sehingga itu, diharapkan
dapat memperoleh hasil yang lebih lengkap, valid dan
kredibel. Pada level pendekatan penelitian, penggabungan
metode kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah kegiatan
penelitian ditujukan untuk menemukan sesuatu yang lebih
bermakna dari objek penelitian.
2) Pada level pengumpulan data dan analisis data. Berarti, bahwa
pengumpulan dan analisis data membutuhkan sebuah
prosedur untuk menguji hasil dari analisis data. Dalam
penelitian dengan mengunakan metode triangulasi, peneliti
dapat saja menekankan pada metode kualitaitif, metode
kuantitatif atau dapat juga dengan menekankan pada kedua
metode. Apabila peneliti menekankan pada metode kualitatif,
maka metode kuantitatif lebih digunakan hanya sebagai
fasilitator dalam membantu melancarkan penelitian kualitatif,
dan sebaliknya jika menekankan metode kuantitatif. Namun,
apabila peneliti memberi tekanan yang sama terhadap kedua
jenis metode penelitian (kuantitatif-kualitatif), maka ada
beberapa hal yang harus diperhatikan dan harus dilakukan
yakni :
a) Dapat digunakan bersama untuk meneliti pada objek yang
sama, tetapi tujuan yang berbeda. Metode kualitatif
digunakan untuk menemukan makna hipotesis, sedangkan
metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis.
b) Digunakan secara bergantian, artinya pada tahap pertama
menggunakan metode kualitaif, agar ditemukan makna
hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut diuji melalui
penggunaan metode kuantitatif (Mason, (2002: 253).
c) Metode penelitian, pada dasarnya tidak dapat di
gabungkan karena paradigmanya berbeda. Tetapi hal itu,
dalam penelitian kuantitatif dapat saja jika menggabungkan penggunaan teknik pengumpulan datanya (bukan
metodenya), sepertinya penggunaan teknik triangulasi
dalam kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif misalnya,
teknik pengumpulan data yang utama adalah menggunak436 | Analisis Data Penelitian Kualitatif

an kuesioner, data yang diperoleh merupakan data
kuantitatif. Selanjutnya, untuk memperkuat dan mengecek
validitas data hasil kuesioner tersebut, maka dapat juga
dilengkapi dengan observasi atau wawancara kepada
respondennya yang telah memberikan angket tersebut,
atau pihak lainnya yang memahami terhadap masalah yang
diteliti.
d) Memahami masing-masing perspektif kedua metode itu,
dan pentingnya metode tersebut dalam suatu penelitian
yang akan dilakukan.
e) Memahami permasalahan dan tujuan penelitian yang akan
dilakukan, sehingga penggunaan metode kualitatif dan
metode kuantitatif, dapat disesuaikan dengan masalah dan
tujuan riset yang ingin dicapai (Bungi, 2015: 202).
f) Kedua metode yang digunakan juga dapat dilakukan
dengan mempertimbangkan prioritas kepentingan, dimana kedua metode itu, dapat digunakan dalam desain secara
bersama-sama namun pada laporan penelitian akhir hanya
diperhitungkan salah satunya saja.
g) Kedua metode juga digunakan berdasarkan pertimbangan
keterampilan dari peneliti, yang terlibat dalam satu
kegiatan penelitian secara simultan, apabila terdapat
hubungan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dan jika
metode kualitatif yang diutamakan, maka teknik uji data
melalui triangulasi merupakan tahapan proses pengujian
penting atas kevaliditasan hasilnya.
Asumsi pokok tersebut, diungkapkan pula oleh Denzin (dalam
Patton, 2006: 327) bahwa triangulasi adalah gabungan/kombinasi
berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang
saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda dari
asumsi yang dimiliki dalam dua metode pendekatan penelitian.
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J. Perencanaan proses triagulasi untuk mencapai
kevaliditasan data dalam penelitian kualitatif
Proses penelitian kualitatif belum selesai dengan telah
terkumpulnya data-data dari berbagai sumber yang berhasil
diperoleh. Adalah merupakan langkah yang terburu-buru, jika
seorang peneliti riset kualitatif, kemudian melakukan analisis
terhadap data. Langkah yang baik dilakukan adalah dengan
meyakinkan data tersebut terhadap derajat kevaliditasannya
melalui cara perlakuan triangulasi terhadap data-data yang
diperoleh tersebut. Selanjutnya, yang perlu dipikirkan dan
dilakukan peneliti adalah bagaimana mendesain proses triangulasi
untuk dapat meyakinkan bahwa data tersebut benar adanya dan
valid. Untuk itulah, proses triangulasi perlu dirancang dengan
paradigma yang benar sebagaimana filosofis triangulasi itu
dilahirkan. proses tersebut tergambarkan dalam ilustrasi berikut:
Planning
Triangulation

Comunicating
Triangulation

Conducting
Triangulation

Bagan Ilustrasi Paradigma Proses Triangulasi

Ilustrasi gambar seperti yang nampak tersebut, dapat
diuraijelaskan bahwa proses triangulasi itu dilakukan berdasarkan
atau berbasis data yang ada. Oleh karena itu, perencanaan
terhadap proses triangulasi, diawali dengan mencermati data yang
telah terkumpulkan peneliti sebagai instrumen utama dalam riset
kualitatif melalui penggunaan berbagai alat pengumpulan data
(alat pembangkitan data), kemudian merencanakannya dengan
berbagai pendekatan triangulasi yang berbeda dengan
pengumpulan data terdahulu, namun sesuai untuk mendapatkan
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hasil pengecekan data. Misalnya dengan memvariasikan: Time
triangulation; Combined levels of triangulation; Space
triangulation;
Theoritical
triangulation;
Methodological
triangulation; Investigator triangulation; atau berdasarkan cara
pengambilan datanya: yakni kombinasi: Investigator triangulation;
Environmental triangulation; Theoritical triangulation Data
triangulation; atau Methodological triangulation.
Misalnya, dapat dipilih penggunan kombinasi dari teknik
triangulasi sumber dengan triangulasi metode, yang prosesnya
dapat diilustrasikan seperti berikut ini:
Telaah
Dokumen

Data/
Dokumen

Situasi
Lapangan

Wawancara
Kuisisoner

Informan 1
Wawancara
Kuisioner

Observasi

Informan 3, dst

Informan 2
Wawancara
Kuisisoner

Ilustrasi Kombinasi Proses Triangulasi Sumber dan Metode
Moleong (2009; yang dikutip oleh Hartaty, 2013: dalam
http://hartatyfatshaf.blogspot.co.id/)

Praktek di lapangan saat penelitian dilakukan triangulasi dapat
dikombinasikan misalnya kombinasi triangulasi sumber dan
triangulasi metode seperti yang diilustrasikan pada halaman
sebelumnya. Triangulasi yang menggunakan kombinasi triangulasi
sumber data dan triangulasi metode ini, nampak seperti circle,
yang dapat diawali dari penemuan data dari sumber mana saja.
Lalu, dicross-check pada sumber lain dengan metode yang lain
pula. Sampai data lengkap dan jenuh sekaligus terjadi validasi data
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dari berbagai sumber. Data hasil tersebut, dapat menjadi dasar
untuk penarikan kesimpulan, karena dengan teknik ini diharapkan
data yang dikumpulkan dapat memenuhi untuk penarikan
kesimpulan. Kombinasi dua triangulasi ini, dilakukan bersamaan di
lapangan, agar peneliti bisa melakukan pencatatan data secara
lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang terkumpul layak
dimanfaatkan.
Perencanaan terhadap triangulasi yang akan dilakukan perlu
ditindak lanjuti dengan pelaksanaan proses triangulasi tersebut.
Pelaksanaan triangulasi mirip dengan proses pengambilan data
awal pada umumnya, dimana instrumen yang digunakan telah
berkembang sesuai dengan data awal yang sudah terkumpulkan,
sehingga nantinya akan ditemukan pula kecocokan hasil data yang
sekaligus akan memberikan keyakinan bahwa data tersebut benarbenar valid. Jika dari hasil triangulasi dijumpai data yang tidak
“match” dengan data awal, maka perlu dilakukan perencanaan dan
pelaksanaan triangulasi lagi dengan pendekatan yang berbeda
hingga ditemukan hasil yang benar-benar dapat dipercaya atau
valid. Kekuatan penelitian kualitatif terletak disini. Jadi peneliti
tidak langsung menjustifikasi hasil data yang diperolehnya semata,
atau berhenti pada angka-angka yang kadang kurang benar
menyajikan realitas fenomena suatu penelitian kualitatif. Proses
pengecekan hasil triangulasi terhadap hasil data atau informasi
awal yang sebelumnya telah diperoleh peneliti, adalah merupakan
kegiatan inti dari communicating result. Secara rinci proses
triangulasi, tertuang dalam item-item pada tabel berikut ini:
Which part of the
process?

What steps are involved?

Planning for
Triangulation

 Indentify key question
 Ensure question is
answerable/actionable
 Indentify sources & gather
background information
 Refine research question (as
needed)
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Conducting
Triangulation

Communicating
Triangulation

 Gather data/reports
 Observations from individual
data sets
 Note trends across data sets &
develop hypoteses
 Chek hypotheses & identify
additional data to be captured
 Summarize findings & draw
conclusion
 Present result and
recommendations
 outline next step based on
findings

Sumber: Institute Of Global Tech (1998); Lisa, A.G, (2002);
Alwasilah, (2008); Bachri, B.S,. (2010); & Yusuf, (2012); .

Mempelajari proses triangulasi pada uraian tabel di atas,
dapat dimaknai bahwa keberhasilan untuk mendapatkan
kesimpulan akhir dari hasil penelitian kualitatif yang kredibel (valid
dan dipercaya), sangat dipengaruhi dari keabsahan data-datanya.
Susan Stainback (1988; dalam http://www.konsistensi/com/)
menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari
kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada
peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah
ditemukannya melalui data-datanya. Sehingga triangulasi sangat
diperlukan untuk memeriksa keabsahan data riset kualitatif dari
proses pengumpulannya untuk meyakinkan bahwa data yang
diperoleh itu valid dan dapat dipercaya adanya.
Triangulasi akan sangat tepat penggunaannya dalam proses
riset kualitatif apabila peneliti paham filosofis dari konsep
triangulasi itu sendiri dan batasan-batasannya, serta rancangan
perencanaan dan proses pelaksanaannya jika hendak di
implementasikan pada lapangan sebuah riset kualitatif. Konsep ini
dilandasi asumsi bahwa setiap bias yang inheren dalam sumber
data, peneliti, atau metode tertentu, akan dinetralkan oleh sumber
data, peneliti atau metode lainnya, sehingga trangulasi data,
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sumber, peneliti, dan metode juga diterapkan dalam riset
kualitatif. Istilah triangulasi yang dikemukakan oleh Denzin
(Patton: 281) dikenal sebagai penggabungan antara filosofi
metode kualitatif dan metode riset kuantitatif yang digunakan
secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian.
Dalam kegiatan penelitian lapangan seseorang akan begitu
cepat kehilangan pandangannya tentang berapa banyak data, data
macam apa, yang telah dikumpulkan dari informan yang berbedabeda. Karena data ini seringkali koroboratif - dengan memverifikasi
penjelasan yang diberikan orang lain, menguji tesis yang muncul ketidakhadirannya lebih serius daripada sekedar “kehilangan
data”. Keseluruhan data adalah landasan bukti tempat berdirinya
bangunan yang harus disusun peneliti menuju ke kesimpulan akhir
dari proses penelitian kualitatif yang dilakukannya.
Salah satu instrumen penunjang yang dapat dibuat untuk
memudahkan dalam rangka triangulasi data adalah lembar catatan
data. Lembar catatan data dapat membantu peneliti dalam
mengorganisir data, membuat ringkasan sementara dari
permasalahan penelitian yang terkait, sekaligus meng-crosscheck
data-data apasaja yang telah tersedia dan belum, serta data apa
saja yang layak dianalisis atau yang telah dikonfirmasi dengan
sumber data lain. Contoh lembar catatan data dapat dilihat pada
gambar berikut.
Sumber
Data

Dokumen

Komponen

1 2 3

CW
1

CW
2

Legalitas
Organisasi

√ √ √

X

TP

√

√

Kebutuhan
Masyarakat

Informan I
CW
3

X

Informan II

CW
4

K1

CW1

CW2

K1

CL

CL

TP

TP

TP

X

√

TP

√

√

√

√

√

TP

√

√

Dst….

Kotak Kosong : Data Hilang
√
: Data Lengkap
K : Kuisioner
442 | Analisis Data Penelitian Kualitatif

X : Data Tidak Lengkap
TP : Data tidak dapat dipakai
CL : Catatan Lapangan

CW : Catatan Wawancara
Pengisian lembar catatan data diawali dengan memberi kode
pada setiap data yang telah dikumpulkan Frekuensi data
disesuaikan dengan urutan tanggal pengambilan misalnya CW1,
CW2 dst.
Moleong, Lexy J,. (2009: 330); dan
Hartaty, 2013: dari http://hartatyfatshaf.blogspot.co.id/

Catatan data seperti yang diuraikan dalam tabel sebelumnya,
merupakan instrumen penunjang dalam proses pelaksanaan
triangulasi di lapangan. Penting untuk diketahui oleh peneliti
kualitatif, bahwa proses pelaksanaan triangulasi dalam penelitian
kualitatif itu, bukan sedikit banyaknya informan yang menentukan
kevaliditasan data yang terkumpul. Melainkan, yang menentukan
validitasan data yang terkumpul itu salah satunya adalah
ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan data yang
diperlukan.
Teknik triangulasi, dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan efektivitas proses dengan hasil metode yang digunakan. Oleh
karena hal itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah
proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan secara
tepat. Seperti contoh: (1) umpamanya peneliti menggunakan
wawancara mendalam dan observasi partisipasi untuk
mengumpulkan (membangkitkan) data-data. Pastikan apakah
setiap hari telah terhimpun catatan harian wawancara dengan
informan serta catatan harian observasi; (2) Setelah itu dilakukan
uji silang terhadap materi catatan-catatan harian itu untuk
memastikan tidak ada data/informasi yang bertentangan antara
catatan harian wawancara dan catatan harian observasi. Apabila
ternyata antara catatan harian dari hasil kedua metode itu, ada
yang tidak relevan atau sejalan, peneliti harus mengkonfirmasi
perbedaan itu kepada informan sumber data; (3) Hasil konfirmasi
itu perlu diuji kembali lagi dengan informasi-informasi data
sebelumnya, karena boleh jadi, hasil konfirmasi itu bertentangan
dengan informasi-informasi data yang telah dikumpulkan
/dihimpun sebelumnya dari informan penelitian atau dari sumber443 | Validilitas, Reabilitas...

sumber lainnya. Apabila terdapat hal yang berbeda, maka peneliti
harus terus menelusuri perbedaan-perbedaan itu sampai peneliti
menemukan sumber perbedaan dan materi pokok perbedaannya.
Kemudian dilakukan konfirmasi dengan para informan penelitian
dan sumber-sumber lainnya.
Proses pelaksanaan triangulasi seperti yang tergambaruraikan
di atas itu, baiknya dilakukan secara terus menerus sepanjang
proses waktu pengumpulan (pembangkitan) dan analisis data.
Proses pelaksanaan triangulasi ini hendaknya terus dilaksanakan,
sampai saatnya peneliti merasa benar-benar yakin bahwa sudah
tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang perlu dikonfirmasikan
kepada informan (Bungi, 2015: 202).
Banyak hal yang memengaruhi perolehan data yang valid dan
kredibel di lapangan riset kualitatif. seperti yang diungkapkan
Emzir (2016: 167) bahwa hal yang memengaruhi perolehan data
dilapangan seperti: ketepatan teknik pengumpul (pembangkitan)
data, kesesuaian informan, cara melakukan wawancara dan
observasi, serta cara dalam membuat catatan-catatan lapangan.
Salah satu teknik untuk memperoleh data yang valid dan dapat
dipercaya (kredibilitas data) dalam riset kualitatif, maka yang perlu
dibahas terkait dengan hal itu adalah penggunaan teknik
“triangulasi”.
Namun, yang perlu diingat sebelumnya, bahwa dengan
melakukan triangulasi itu, tidaklah serta merta berarti bahwa
apabila triangulasi itu telah dilakukan secara baik, maka data yang
diperoleh juga akan valid, karena validitasan data dipengaruhi oleh
banyak hal seperti yang di sebutkan di atas. Triangulasi mestilah
dipahami hanyalah merupakan salah satu cara untuk memeriksa
data apakah valid dan dapat dipercaya adanya (sesuai realitas di
lapangan). Namun, tanpa melakukan proses triangulasi, data yang
valid dan dapat dipercaya itu juga tentu akan sulit diketahui.
Sehingga, triangulasi ini adalah juga merupakan salah satu proses
kegiatan yang sangat penting untuk harus dilakukan dalam riset
kualitatif untuk memperoleh pengetahuan tentang kevalidatan
dari data yang telah diperoleh dari lapangan riset.
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Triangulasi berarti “segi tiga”, tetapi tidak berarti pula bahwa
data atau informasi cukup dicari temukan (dibangkitkan) melalui
pemanfaatan tiga sumber saja. Prinsipnya menurut paradigma
filosofis triangulasi, adalah data atau informasi mestilah
dikumpulkan atau di cari (dibangkitkan) dari berbagai sumber data
yang berbeda agar tidak bias dari sebuah kelompok data. Dalam
kaitan hal ini, triangulasi dapat berarti adanya informan-informan
yang berbeda atau adanya sumber-sumber data yang berbeda
mengenai sesuatu objek penelitian. Emzir (2016: 168)
mengungkapkan bahwa ide Triangulasi dilakukan untuk
memperkuat keyakinan terhadap data-data yang dikumpulkan,
dan juga untuk membuat peneliti betul-betul yakin terhadap
kebenaran dan kelengkapan dari data-data yang diperolehnya itu.
Proses triangulasi tersebut, dapat dilakukan secara terus menerus
sampai peneliti merasa puas terhadap data temuannya, dan
hingga peneliti yakin benar-benar bahwa data-data yang
diperolehnya telah valid.
Proses triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji
pemahaman peneliti dengan pemahaman informan mengenai halhal yang diinformasikan oleh informan kepada peneliti. Hal ini
perlu untuk dilakukan, mengingat bahwa dalam penelitian
kualitatif, persoalan pemahaman “makna” dari sesuatu hal, bisa
saja jadi berbeda antara orang yang satu dan lainnya. termasuk
juga umpamanya adalah kemungkinan perbedaan pemahaman
pemaknaan antara informan dan peneliti.
Sebagai contoh, soal pemaknaan warna. Pada daerah-daerah
tertentu Indonesia, secara budaya tidak memiliki perbedaan
dengan warna “hijau”. Semua warna “hijau” di sebut dengan kata
“biru”, sehingga apabila informan menyebut warna “biru”, akan
ada kesalahan pemahaman warna “biru” antara informan dan
peneliti. Begitu pula pada hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan
pemaknaan ganda oleh informan maupun peneliti. Untuk masalah
seperti ini, triangulasi dapat dilakukan melalui teknik, yaitu:
dilakukan setelah wawancara atau setelah observasi dilakukan.
Peneliti langsung melakukan uji pemahaman akan makna sesuatu
kepada informan. Namun, apabila wawancara akan dilakukan
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beberapa kali, dimana peneliti belum bisa memastikan kapan
wawancara itu akan berakhir, maka uji pemahaman makna akan
dilakukan pada wawancara berikutnya (Bungi, 2015: 203).
Uji pemahaman seperti yang diilustrasikan di atas, menurut
(Bungi, 2015: 204) dapat pula dilakukan diakhir penelitian ketika
semua informasi data sudah dipresentasikan dalam draf laporan.
Sebelum hasil penelitian dipublikasikan, maka peneliti dapat
meminta informan untuk membaca kembali draf laporan hasil
penelitian itu. Langkah yang terakhir ini, biasanya yang paling
konfrehensif bagi informan untuk dapat menguji apakah semua
data atau informasi yang dia berikan dipahami secara benar oleh
peneliti berdasarkan apa yang dimaksudkan pula oleh informan.
Langkah yang terakhir ini, juga bermanfaat untuk mengonfirmasikan berbagai data informasi yang peneliti peroleh dari informan
lain bahkan sumber-sumber lain. Karena hal ini bisa jadi, bahwa
pada tahap akhir seperti ini, masih ada saja perbedaan-perbedaan
data informasi maupun pemaknaan data informasi yang terjadi di
antara kedua (berbagai) belah pihak.
Apabila proses pengujian akhir dilakukan tanpa complain dan
komentar kritis dari informan, maka draf laporan hasil penelitian
kualitatif tersebut sudah dapat dipresentasikan atau dipublikasikan. Namun, apabila masih ada complain dan komentar kritis dari
informan, maka peneliti harus menelusuri lagi, mengapa ada
complain dan komentar itu. Peneliti berkewajiban mencari dimana
sumber kesalahan data informasi dan atau kesalahan pemahaman
makna, sehingga muncul complain dan komentar kritis dari
informan. Untuk itu, peneliti harus mengulangi lagi proses
penelusuran perbedaan yang muncul itu, sebagaimana yang telah
dijelas-uraikan di atas, ketika harus melakukan proses triangulasi
keabsahan data hasil riset.
Sehubungan dengan hal proses triangulasi itu, menurut Emzir
(2015: 168) bahwa pertanyaan pokok yang harus ditanyakan oleh
peneliti kepada dirinya sendiri untuk menetapkan teknik
triangulasi tersebut adalah: Mungkinkah pendapat ini hanya dari
informan ini saja?; Mungkinkah orang lain mempunyai pendapat
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yang berbeda?; Apakah ada dokumen-dokumen yang mungkin
dapat membantunya untuk mengetahuinya lebih tepat dan pasti?;
Apakah ada informan lain yang mempunyai status sosial yang
berbeda dari yang telah saya wawancarai?; atau juga Apakah
keterlibatan mereka/informan lain dalam suatu hal yang mungkin
dapat memberikan pandangan atau informasi data yang berbeda?;
Misalnya; Apakah hanya wawancara dengan seorang ojek saja
telah mampu mengungkap pengeluaran rumah tangganya?
Apakah seorang ojek yang telah diwawancarai itu memang
mengetahui hal seberapa besarnya biaya sekolah anaknya, belanja
dapur, uang bayar air, listrik, dan sebagainya dalam rumah
tangganya?.
Terkait dengan pertanyaan seperti itu, agar data dapat
dikatakan valid, mungkin perlu menanyai istrinya (bila ada),
mungkin juga mengecek rekening-rekening pembayaran air, pajak
dan listriknya serta bukti berupa kwitansi-kwitansi dari
pengeluarannya (jika ada), untuk beberapa hari atau beberapa
bulan. Dalam situasi seperti inilah, maka proses triangulasi itu
penting untuk dilaksanakan, agar dapat diperoleh data yang dapat
mengungkapkan masalah yang diteliti dengan tepat.
Proses pelaksanaan triangulasi dalam penelitian kualitatif,
lebih banyak menggunakan metode dalam alam level mikro,
seperti bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan
data dan analisis data hasil sekaligus dalam sebuah riset kualitatif,
termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan
analisis data. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti
riset kualitatif melalui pengamatan (observasi) akan lebih akurat
apabila juga digunakan interview (wawancara) mendalam yang
ditunjang pula oleh penggunaan bahan-bahan dokumentasi untuk
mengoreksi keabsahan data/informasi yang telah diperoleh
dengan kedua metode tersebut (observasi dan interview). Begitu
pula hasil-hasil dari analisis data yang dilakukan peneliti, akan lebih
akurat lagi apabila dilakukan uji keabsahan data dari hasil
pengumpulan data melalui uji silang dengan informan lain,
termasuk dengan informan penelitian (Bungi, 2015: 203).
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Uji keabsahan data melalui berbagai kombinasi teknik proses
triangulasi, dilakukan karena dalam riset kualitatif, untuk dapat
menguji/memeriksa/mengecek keabsahan data atau informasi
yang diperoleh, tidak dapat dilakukan melalui alat uji statistika
sebagaimana yang dilakukan dalam riset kuantitatif. Begitu pula
halnya dengan materi kebenaran data, tidak pula diuji berdasarkan
kebenaran alat objektif statistik, karena substansi dari kebenaran
kualitatif tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena
itu, sesuatu yang dianggap benar berdasarkan kebenaran alat
objektif statistik itu, apabila kebenaran itu mewakili kebenaran
orang banyak atau kebenaran stakeholder. Kebenaran kualitatif,
bukan saja muncul dari wacana “etik”, namun juga menjadi
wacana “etnik” dan “emik” dari interpretif masyarakat sosial yang
ditelitinya (Bungi, 2015: 204).
Terkait dengan uraian terakhir di atas, menurut Ezzy (2002:
96) bahwa kualitas makna riset kualitatif dan proses interpretasi
didalamnya, tidak dapat dijamin hanya dengan mengikuti prosedur
yang benar, karena interpretasi dan makna itu tergantung pada
situasi atau konteksnya. Suatu metode penelitian mungkin berlaku
pada situasi penelitian saat itu, namun belum tentu berlaku pula
pada situasi lainnya. Mengikuti prosedur yang benarpun, tidak
selalu pula menghasilkan riset kualitatif yang dapat dipercaya.
Oleh karena itu, peran triangulasi sangat diperlukan dalam riset
kualitatif.

K. Kebermaknaan validitas dan reabilitas dalam
penelitian kualitatif
Penelitian kualitatif atau riset kualitatif mencakup pula
prinsip-prinsip inti dari apa yang disebut reabilitas (keterandalan
atau kekonsistenan hasil) dan validitas (ketepatan atau kesahihan
atau keabsahan), tetapi kita jarang melihat istilah-istilah tersebut
dalam pendekatan riset kualitatif, karena kedua istilah tersebut
sangatlah erat berkaitan dengan pengukuran kuantita-tif. Dengan
kata lain bahwa prinsip reabilitas dan validitas itu, juga ada dan
penting serta harus diterapkan dalam riset kualitatif, namun istilah,
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makna, dan penggunaannya berbeda, tidak seperti yang biasa
diberlakukan dalam penelitian atau riset-riset kuantitatif pada
umumnya.
Sehubungan dengan kebermaknaan reliabilitas dalam
penelitian kualitatif; bahwa reliabilitas itu berarti kemampuan
untuk diandalkan atau prinsip konsistensi. Karena prinsip
konsistensi reliabilitas ini, maka peneliti kualitatif selalu
menggunakan berbagai macam teknik (misalnya, wawancara,
observasi partisipasi, foto, studi dokumen) untuk merekam
berbagai data pengamatan secara konsisten pula dalam penelitian
kualitatifnya. Dengan makna konsitensi dalam reliabilitas itu, maka
menghendaki para peneliti kualitatif (sebagai instrumen kunci
pengumpul data) untuk selalu konsisten pula (yaitu, tidak mudah
menjadi terombang-ambing atau menjadi tidak menentu dalam
interpretif makna) dalam caranya membuat pengamatan, (juga
mencaritemukan dan membangkitkan data), yang hal ini, mirip
dengan gagasan reliabilitas stabil. Menurut Kanto (2015: 58)
bahwa gagasan reliabilitas stabil ini, merupakan ide realibitas
tentang kemantapan atau ke-ajegan-an data.
Gagasan reliabilitas stabil ini hadir, karna adanya satu
kesulitan dengan reliabilitas, yakni bahwa peneliti riset kualitatif
sering mempelajari proses-proses yang tidak stabil dari waktu ke
waktu dalam konteks sosial, sehingga dibutuhkan suatu sikap yang
konsisten stabil untuk dapat memaknainya, agar prinsip
reliabilittas ini tetap terjaga/terjamin. Selain itu, juga karena
penelitian kualitatif lebih menekankan nilai makna dari interaksi
sosial yang ada, sementara interaksi sosial itu sering berubah atau
berkembang antara peneliti dan orang-orang yang peneliti pelajari
(objek yang diteliti). Oleh karenanya, gagasan reliabilitas stabil ini,
merupakan prinsip penting dalam penelitian kualitatif, yang sangat
berbeda dengan gagasan reliabilitas yang dikehendaki dalam
penelitian kuantitatif. Banyak peneliti kualitatif melihat
pendekatan kuantitatif itu terhadap reliabilitas sebagai instrumen
mekanik yang tetap dan kaku yang diterapkan berulangkali untuk
benda mati dan tak bergerak (Neuman, 2013: 242).
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Selanjutnya, Neuman mengatakan bahwa dalam riset
kualitatif, peneliti harus selalu mempertimbangkan penggunaan
berbagai sumber data dan menerapkan metode pengumpulan
data majemuk. Peneliti kualitatif hendaknya tidak menjadi terjebak
dalam ide kuantitatif-positivis tentang replikasi, kesetaraan, dan
reliabilitas subpopulasi. Prinsip riset kualitatif menerima bahwa
para peneliti kualitatif yang berbeda atau peneliti yang
menggunakan ukuran-ukuran alternatif yang berbeda, mungkin
menemukan hasil yang berbeda. Hal seperti itu terjadi, karena
pengumpulan data riset kualitatif adalah berlangsung dalam
proses interaktif dari objek dengan para peneliti tertentu yang aktif
beroperasi melakukan proses interaktif pengumpulan data dalam
suatu tatanan sosial yang sering berkembang, yang konteksnya
menghendaki untuk penggunaan bauran ukuran yang unik yang
tidak dapat diulang. Ukuran dan interaksi yang beragam dengan
para peneliti kualitatif yang berbeda, akan sangat menguntungkan,
karena dapat menerangi sisi (atau dimensi) yang berbeda dari
materi objek yang diamati. Banyak peneliti kualitatif
mempertanyakan pencarian peneliti kuantitatif-positivis terhadap
ukuran yang standard dan tetap, serta takut bahwa ukuran
tersebut mengabaikan manfaat yang akan diperoleh dari
penggunaan berbagai pendekatan metode pengumpul data,
padahal itu mungkin saja akan mengabaikan aspek-aspek kunci
keberagaman yang ada dalam dunia sosial (Neuman, 2013: 242).
Pengukuran validitas dalam penelitian kualitatif, tidak perlu
menunjukkan korespondensi tetap antara konsep abstrak yang
telah didefinisikan dan ukuran yang telah dikalibrasi secara cermat
untuk penampilan empirisnya sebagaimana yang dilakukan
penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, fitur dari proses
pengukuran validitas juga dipandang sangat penting dalam
membangun validitas data kualitatifnya, karena:
Pertama agar dianggap valid, klaim kebenaran peneliti harus
“masuk akal”, sebagaimana pendapat Fine (1999) yakni “cukup
baik” secara intersubjektif (yaitu, dapat dimengerti atau dipahami
banyak orang lain). “Masuk akal” berarti bahwa data dan
pernyataan mengenai hal data itu tidak eksklusif; data dan
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pernyataan data tersebut bukan satu-satunya klaim yang ada, juga
bukan merupakan penjelasan yang paling dianggap tepat atas satu
kebenaran realitas didunia. Hal ini juga, tidak membuat mereka
(peneliti) hanya melakukan tugas penemuan atau sewenangwenang berbuat dalam risetnya. Sebaliknya, mereka (peneliti)
melakukan tugas pendeskripsian yang kuat dan persuasif yang
mengungkapkan pengalaman asli peneliti dengan data empiris
(realita) di lapangan.
Kedua klaim empiris peneliti dalam mengklaim memperoleh
validitas, yakni ketika penelitian didukung oleh berbagai potongan
data empiris yang beragam. Rincian empiris tertentu saja mungkin
bersifat biasa, wajar, atau “sepele”, Validitas penelitian kualitatif
justru muncul dari adanya dampak kumulatif ratusan rincian
potongan data kecil dan beragam itu, yang jika bersama-sama
digabungkan maka akan menjadi satu bahan untuk menciptakan
bukti yang cukup berarti dalam riset. Peneliti kualitatif hendaknya
mematuhi prinsip inti dari validitas, yakni bersikap jujur (yaitu,
menghindari hasil palsu atau menyimpang) dan mencoba
membuat kesesuaian antara pemahaman, ide, dan pernyataan
tentang realita dalam dunia sosial dengan ha-hal yang sebenarnya
terjadi didalamnya.
Ketiga validitas hasil riset kualitatif meningkat sewaktu
peneliti terus menerus mencari makna dalam data yang beragam
dan mempertimbangkan hubungan antara data-data itu. Hal ini,
akan menjadikan peneliti Data mentah dalam dunia sosial alamiah,
tidak dikemas secara rapi dalam konsep-konsep ilmiah yang
sistimatis; melainkan, data-data yang alamiah tersebut merupakan
makna dari berbagai elemen yang berbeda yang membentuk “satu
kesatuan makna yang dinamis dan koheren” (Molotch, et al., 2000:
816). Validitas dalam penelitian kualitatif berkembang sewaktu
peneliti menyadari adanya suatu konektivitas kuat yang padat
dalam rincian yang berbeda. Validitas tumbuh seiring penciptaan
jaringan koneksi yang dinamis dan koheren dalam alam yang
beragam, tidak hanya dengan jumlah spesifik yang berhubungan.
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Temuan hasil penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif
membutuhkan suatu kritik dan evaluasi untuk menilai keabsahan
(kesahihan) dan keakuratan data yang dihasilkan. Evaluasi dan
kritik dilakukan melalui pengujian validitas dan reliabilitas untuk
memperoleh hasil temuan penelitian yang benar yaitu keabsahan
data-data yang dihasilkan. Guba dan Lincoln (1989) menyatakan
bahwa paradigma penelitian kuantitatif terdapat empat kriteria
untuk menilai keabsahan data yang ditemukan, yaitu validitas
internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas.
Keabsahan data temuan penelitian kualitatif ini juga dinilai
berdasarkan empat kriteria dasar, yaitu kredibilitas,
transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Pengujian
validitas dan reliabilitas pada penelitian kuantitatif telah memiliki
standar baku untuk menilai validitas dan reliabilitas data
temuannya melalui pengujian terhadap alat ukur yang dipakai
untuk mengumpulkan data, Sedangkan penelitian kualitatif belum
memiliki standar baku untuk menilai kedua aspek tersebut.
Dengan demikian, standar baku yang digunakan untuk menilai
validitas dan reliabilitas data, terutama ketika hasil penelitian
kualitatif dipertanyakan aspek ilmiahnya, menjadi hal penting
untuk dibahas (Morse, Barrett, Mayan, Olson, & Spiers, 2002).
Strauss dan Corbin (1990) menyatakan masih banyak kalangan
ilmiah yang kurang memahami paradigma penelitian kualitatif. Ada
anggapan bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang
mampu memenuhi prinsip standar umum seperti: signifikansi,
kesesuaian teori dengan data yang ditemukan, objektif dan
terukur, generalisasi, konsistensi, kemampuan untuk dibuktikan
kembali, presisi, dan verifikasi. Namun, prinsip-prinsip umum
tersebut kurang tepat digunakan untuk menilai validitas dan
reliabilitas penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif
mengembangkan prinsip yang berbeda tentang fenomena sosial.
Berdasarkan pembahasan mengenai paradigma penelitian
kualitatif serta pemahaman tentang validitas dan reliabilitas dalam
penelitian kualitatif, maka dapat dipahami mengenai arti secara
tradisional tentang reliabilitas dan validitas dari perspektif para
peneliti kualitatif. Dalam paradigma riset kuantitatif, reliabilitas
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dan validitas tersebut dikonseptualisasi-kan sebagai intrumen
untuk mengevalusi tingkat nilai kepercayaan, ketelitian,
keobjektivitasan, dan kualitas data hasil riset kuantitatif. Konsep
reliabilitas dan validitas perspektif riset kuantitatif itu, dapat
disamakan dengan konsep standar kredibilitas, tranferabilitas,
dependabilitas, dan konfirmalitas yang ada dalam paradigma riset
kualitatif. Konsep reliabilitas dan validitas, masih menjadi konsep
metode penelitian yang relevan, dari sudut pandang kualitatif.
Namun ke dua konsep itu, harus didefinisikan kembali dari segi
asumsi untuk implementasinya dalam riset kualitatif, yakni seperti
yang ada pada asumsi dasarnya yaitu dalam rangka untuk
mencerminkan berbagai cara menegakkan kebenaran terhadap
data melalui model-model pemeriksaan data yang sesuai dengan
paradigma interpretif kualitatif (Hadi, 2016: 76).
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