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COBA NARASIKAN !



Term: 

Metodelogi : cara berpikir mengenai suatu hal dan mempelajari 
realita sosial 

Metode : seperangkat prosedur dan teknik untuk mengumpulkan 
dan menganalisa data 

Teori : seperangkat konsep yang dibangun secara baik melalui
pernyataan hubungan yang mana dibangun secara berrsama
melalui mengintegrasikan berbagai kerangka kerja yang 
digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena

Paradigma : seperangkat proposisi (pernyataan) yang 
menerangkan bagaimana dunia dan kehidupan dipersepsikan

Deskripsi : penggunaan kata untuk menjelaskan sebuah potret
kejadian, potongan kejadian, kondisi, pengalaman, emosi, 
ataupun sensai yang berhubungan dengan sudut pandang orang 
yang mengalami



Paradigma Ilmu Sosial

■ Paradigma positivistik

■ Paradigma interpretative

■ Paradigma Kritikal

(Sarantakos, 1993)

■ Positivis & Post positivis

■ Konstruktivis- interpretative

■ Kritikal (Marxist, emansipatoris)

■ Feminis poststruktural

(Denzin & Lincoln, 1994) 



Paradigma
POSITIVISTIK 

Pendekatan ilmu alam “taken for granted” 

Cara berpikir linear “cause-effect”; nomotetik

Objektivitas; deduktif

Gejala tangible

Hukum kepastian penelitian 

Penemuan melalui indera

Reliabilitas & validitas

Replikasi 



Paradigma
INTERPRETATIF 

Menjelaskan kehidupan , peristiwa sosial, dan 
manusia (secara common sense) 

Pendekatan induktif (dari spesifik menuju umum) 

Bersifat idiografis ( mengungkapkan realitas dalam 
bentuk deskriptif)

Tidak hanya melalui indera, pemahaman mengenai 
makna dan interpretasi jauh lebih penting 

Ilmu tidak bebas nilai



APA ITU PENELITIAN 
KUALITATIF? 



DEFINISI 
PENELITIAN 
KUALITATIF

“ Penelitian kualitatif adalah proses 
inquiry (penyeledikan) dalam
memahami yang didasarkan oleh
berbagai tradisi inquiry yang 
mengekplorasi permasalahan
manusia dan sosial. Peneliti
membangun secara kompleks, 
potret holistic, analisa kata, 
melaporkan sudut pandang
informan, dan melakukan penelitian
dalam setting alamiah.” (Creswell, 
1998)



PERLU ALTERNATIVE 
PENELITIAN



Alasan mahasiswa memilih penelitian
kualitatif:

Analisis dan 
kesimpulan terlalu 
sederhana & 
simplistic

1
Karena subjek 
sedikit

2
Tidak menguasai 
metopel dan 
statistik 

3
Malas mencari 
partisipan 
penelitian 

4
Lebih mudah 
dilakukan

5



Alasan ilmiah menggunakan metopel
Kualitatif (Creswell, 1998)

Komitmen untuk memperluas 
studi penelitian 

Terikat untuk terlibat secara 
kompleks, proses 

menggunakan waktu untuk 
analisa data, ambisi dalam 
memilah sejumlah data dan 

menguranginya menjadi 
kategori

Menuliskannya secara 
lengkap, dikarenakan fakta 
harus termasuk dan penulis 
butuh untuk menunjukkan 

berbagai perspektif

Ikut berpartisipasi dalam 
penelitiam sosial dan 

humaniora dengan berbagai 
panduan dan prosedur 

spesifik dan berkembang 
serta berubah



Fase penelitian kualitatif

1

General 
approach 

2

Literatur 
atau teori 
yang 
menduku
ng 

3

Format 
actual 
dalam
penelitian
kualitatif

4

Desain & 
asumsi
filosofi à
Preliminar
y 
Research 

5

Mulai 
berhadap
an 
dengan 
masalah, 
isu riset, 
dan topik 

6

Mengump
ulkan 
data: 
wawancar
a, 
eksplorasi 

7

Analisa 
data: 
kategori, 
organisasi
data

8

Laporan



Karakteristik penelitian kualitatif yang 
baik
■ Menggunakan prosedur pengambilan data yang benar
■ Bekerja sesuai dengan asumsi dan karakteristik pendekatan penelitian kualitatif
■ Tradisi penjelajahan : identifikasi, meneliti, dan bekerja

■ Mulai dengan fokus tunggal
■ Penelitian meliputi metode rinci, pendekatan pengumpulan data, analisis data, dan

melaporkan hasil temuan

■ Menuliskan secara persuasif, “being there” untuk pembaca
■ Analisa data menggunakan abstraksi yang bervariasi
■ Menuliskan secara jelas, terikatm dan penuh dengan ide yang tidak terduga



Ciri Penelitian Kualitatif 
■ Mendasarkan diri pada kekuatan narasi
■ Studi dalam situasi alamiah
■ Analisis induktif
■ Kontak personal langsung: peneliti di lapangan
■ Perspektif holistic 
■ Perspektif dinamis, perspektif perkembangan
■ Orientasi kasus unik
■ Bersandar pada netralitas-empatis
■ Fleksibilitas desain
■ Sirkuler
■ Peneliti instrument kunci



MITOS 

Sekedar 
eksplorasi dan 
deskriptif???

Tidak perlu 
dukungan 

teori??
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Tugas Minggu Depan

■ Bawa Jurnal Kuantitatif (1) dan Jurnal Kualitatif (1) 


