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PENGANTAR PENULIS
Tatkala Bryan S. Turner menghamparkan sebuah
prawacana tentang agenda baru teori sosial, ia
berangkat dari statement bahwa teori sosial
menyediakan kerangka filsafat dan analisis untuk
mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Bahkan
menurut guru besar sosiologi dan kepala Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cambridge ini, teori
sosial melestarikan prestasi-prestasi masa lalu, mencatat
berbagai kebutuhan dan keterbatasan masa kini, dan
memandu jalan ke penelitian tentang berbagai isu serta
persoalan masa depan. Lalu bagaimana posisi teori sosial
dan peran metode penelitian di tengah laju perubahan
zaman tersebut?.
Dinamika masyarakat dan perubahan sosial yang
bergerak demikian cepat, melahirkan kompleksitas
persoalan yang senantiasa membutuhkan sentuhan
teoretik untuk menanganinya. Namun demikian,
seberapa tangguh dan terakuinya teori sosial tertentu,
tidak serta merta menjadikannya baku untuk
diaplikasikan pada semua masalah sosial. Mengapa?.
Ada berbagai tradisi dan aliran (rumpun) teori yang
kerap berbeda dalam melihat kutub makna suatu
persoalan. Bahkan kecenderungan mempertengkarkan
dua arus tradisi penelitian yakni penelitian kuantitatif
yang bersandar pada filsafat positivisme dan kualitatif
yang dibangun di atas fondasi filsafat fenomenologi,
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menambah item problema metodologis dalam penelitian
sosial.
Buku ini juga mendeskripsikan ikhwal perbedaan
orientasi kajian dan implementasi metodologis antara
jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif tersebut.
Namun tidak dalam rangka mendikotomi keduanya pada
posisi saing yang dikontraskan serta bukan pula
dimaksudkan untuk menentukan salah satu di antaranya
yang efektif dan lainnya tidak. Sebaliknya, lebih pada
upaya menggambarkan keduanya dalam upaya
penemukenalan elemen subtantif masing-masing.
Dengan demikian, keduanya dapat menjadi alternatif
pilihan bagi para peneliti berdasarkan selera/keinginan,
masalah yang diteliti, serta jenis data yang diperlukan
dalam penelitian.
Semula kumpulan materi ini merupakan bahan ajar
untuk mata kuliah “Metode Penelitian Sosial” yang saya
ampuh pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Makassar, yang kemudian diolah hingga mewujud dalam
rupa buku seperti ini.
Semoga kehadiran buku ini bermanfaat sebagai
rujukan baik untuk bacaan mata kuliah yang relevan,
maupun panduan bagi para peneliti.

Makassar, 28 Juli 2013

Dr. Ahmadin, M.Pd
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PENGANTAR PENERBIT

Buku ini menjelaskan berbagai hal menyangkut
prosedur penelitian sosial, yang diramu dari berbagai
literatur relevan serta dikombinasikan dengan berbagai
pengalaman meneliti penulisnya. Persenyawahan antara
konsep dan pengalaman meneliti tersebut, membuat
buku ini sangat menarik dan memicu hasrat
membacanya.
Pembahasan buku ini dimulai dari ulasan tentang
manusia dan masalahnya; arti dan definisi masalah
sosial; penelitian dan tujuannya; serta etika penelitian.
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penemukenalan atas
sejumlah keterbatasan manusia dalam memecahkan
permasalahan kehidupannya serta
faktor-faktor
penyebabnya. Demikian pula bahasan mengenai arti dan
masalah sosial serta tujuan penelitian, dimaksudkan agar
peneliti mampu membedakan mana masalah sosial dan
yang tidak tergolong masalah sosial. Bahkan beragamnya
penelitian menurut aspek yang ditekankan, maka
dikemukakan
pula
macam-macam
penelitian.
Melengkapi bagian ini, diungkapkan pula etika penelitian
sebagai integral tak terceraikan dari rangkaian proses
suatu kegiatan riset.
Bagian kedua buku ini menguraikan tentang
paradigma penelitian, yang dimulai dari pengertian
paradigma dalam konteks telaah revolusi pengetahuan.
Setelah itu dikemukakan masing-masing akar tradisi
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penelitian kuantitatif dan kualitatif dilengkapi dengan
fondasi filsafat yang memengaruhinya serta orientasi
ruang lingkup kajian masing-masing.
Bahasan selanjutnya dari buku ini masing-masing
adalah teknik memilih dan menentukan masalah
penelitian; kajian teori dan telaah pustaka; variabel
penelitian; hipotesis penelitian; populasi dan sampel,
prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan
penyusunan laporan penelitian.
Buku yang memuat pedoman tentang rangkaian
pelaksanaan penelitian hingga prosedur penyusunan
laporan ini, diharapkan bermanfaat baik bagi kalangan
dosen, mahasiswa (jenjang S1, S2, S3), dan segenap
pihak yang menaruh minat pada kegiatan riset.
Makassar, 15 Juli 2013
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