


A. Mendefinisikan Rancangan Survei dan 
Eksperimen

• Dalam rancangan survei (survey design), peneliti

mendeskripsikan secara kuantitatif (angka) beberapa

kecenderungan, perilaku, atau opini dari suatu populasi

dengan meneliti sampel populasi tersebut. Dari sampel ini,

peneliti melakukan generalisasi atau membuat klaim – klaim

tentang populasi itu.

• Dalam rancangan eksperimen (experimental design),

peneliti juga mengidentifikasi sampel dan melakukan

generalisasi populasi. Akan tetapi tujuan utama rancangan

eksperimen adalah untuk menguji dampak suatu treatment

terhadap hasil penelitian.



B. Komponen – Komponen Rancangan Metode Survei

• Untuk menulis bagian metode survei dalam proposal 
penelitian, peneliti mengikuti format standar. Sebelum 
berencana untuk memasukkan komponen –
komponen ini ke dalam proposal, peneliti sebaiknya 
mempertimbangkan pertanyaan – pertanyaan yang 
ada dalam checklist.



Apakah tujuan rancangan survei sudah dijelaskan?

Apakah alasan dipilihnya rancangan ini juga sudah disebutkan?

Apakah populasi dan besarnya populasi sudah diperinci?

Seberapa banyak informan yang akan dijadikan sampel?didasarkan 
pada apa besaran sampel ini?

Apa prosedur sampling yang akan diterapkan terhadap populasi yang 
ada?(apakah diacak atau non-acak)



Rancangan Survei
Dalam proposal, salah satu komponen pertama dalam

bagian metode penelitian adalah tujuan dasar atau alasan

diadakannya penelitian survei. Mulai dengan mereview

tujuan survei dan alasan atas pemilihan metode tersebut

dalam penelitian yang akan diajukan. Beberapa hal yang

bisa dibahas dalam proposal, khususnya dibagian metode

penelitian rancangan survei :

• Identifikasi tujuan penelitian survei.

• Tujuannya untuk menggeneralisasi populasi dari beberapa

sampel sehingga dapat dibuat kesimpulan sementara

tentang karakteristik, perilaku atau sikap dari populasi.



• Tunjukkan mengapa survei lebih dipilih sebagai jenis

prosedur pengumpulan data.

Untuk alasan ini, pikirkan keunggulan – keunggulan

rancangan survei, seperti keekonomisan rancangan ini.

• Pertegas apakah survei yang akan ditetapkan adalah

survei lintas bagian dengan mengumpulkan data satu

persatu dalam satu waktu secara kumulatif.

• Perincilah strategi pengumpulan data.

Seperti apapun data dikumpulkan, peneliti harus tetap

menyajikan alasan digunakannya prosedur pengumpulan

data tersebut dengan argumentasi yang didasarkan pada

kekuatan dan kelemahannya, biaya, ketersediaan data dan

kemudahan.



Tentukan karakteristik – karakteristik populasi dan prosedur

sampling. Beberapa aspek – aspek penting populasi dan

sampel yang dapat dideskripsikan dalam proposal penelitian :

• Identifikasi populasi dalam penelitian.

Nyatakan secara jelas besaran populasi ini, apakah besaran

tersebut dapat ditentukan ataukah tidak, dan bagaimana cara

pengidentifikasian individu – individu dalam populasi itu.

• Perjelaslah apakah prosedur sampling untuk populasi ini

menggunakan satu tahap atau multi – tahap.



Prosedur sampling multi – tahap adalah prosedur sampling

yang ideal ketika peneliti merasa tidak mngkin mengumpulkan

daftar semua elemen yang membentuk proposal. Sedangkan

prosedur sampling satu tahap merupakan prosedur sampling

yang di dalamnnya peneliti sudah memiliki akses atas nama –

nama dalam populasi dan dapat melakukan sampling

sejumlah individu secara langsung.

• Jelaskan proses pemilihan atas individu – individu.

Ada beberapa pemilihan sampel, sampel acak (random) atau

non-acak (non-random). Dengan pengacakan, sampel yang

paling representif akan memungkinkan peneliti untuk

melakukan generalisasi terhadap suatu populasi. Jika daftar

individu terlalu panjang, pengambilan sampel secara acak

mungkin akan sulit.



• Pertegaslah apakah penelitian itu akan menggunakan

stratifikasi populasi sebelum memilih sampel atau tidak.

Stratifikasi berarti bahwa karakteristik – karakteristik tertentu

dari individu yang dipilih di representasikan dalam sampel agar

sampel ini nantinya dapat merefleksikan proporsi yang tepat

dalam populasi, karakteristik mereka bisa disajikan dalam

sampel sesuai proporsinya masing masing secara sama rata.

• Jelaskan prosedur – prosedur dalam menyeleksi sampel

dari daftar yang ada.

Metode yang paling umum digunakan untuk menyeleksi

sampel ini adalah memilih individu – individu dengan

menggunakan angka – angka secara acak, sebuah tabel yang

banyak dibahas dalam buku –buku panduan statistik.



• Tunjukkan juga angka setiap individu yang di sampling dan

jelaskan prosedur – prosedur yang digunakan untuk

mengalkulasi agka angka ini.

Dalam penelitian survei, peneliti sering memilih ukuran sampel

berdasarkan pilihan besarnya populasi, pilihan ukuran sampel

yang tidak biasa atau bersifat umum berdasarkan penelitian

terdahulu, atau pemilihan ukuran sampe; yang hanya

berdasarkan margin of error yang bersedia mereka toleransi.

Fowler (2009) mengatakan bahwa pendekatan ini semuanya

salah arah.



Instrumentasi
Pertimbangkan langkah – langkah berikut :

1. Berilah nama instrumen survei yang digunakan untuk 

mengumpulkan data.

Jelaskan apakah instrumen tersebut merupakan instrumen 

yang dirancang khusus, sejenis instrumen yang di modifikasi, 

atau instrumen utuh yang pernah dirancang orang lain. Jika 

instrumen yang digunakan memang dirancang khusus, 

jelaskan apakah sudah memiliki izin atau dasar teoretis yang 

kuat untuk menggunakannya.

2. Ketika menggunakan instrumen yang memang sudah ada, 

deskripsikan validitas dan reliabilitas skor – skor yang 

diperoleh dari penggunaan instrumen tersebut.



Hal ini berarti mengharuskan peneliti untuk membangun 

validitas dalam penelitian kuantitatif (validity in quantitative 

research). Tiga bentuk validitas yang harus dicari : 

• Content validity. Apakah item yang di analisis benar – benar 

sesuai konten yang terdapat dalam item tersebut?

• Predictive  validity. Apakah skor yang diperoleh 

sudahmemprediksi kriteria – kriteria yang diukur?apakah 

hasilnya berkorelasi dengan hasil yang lain?

• Construct validity. Apakah item yang dianalisis sudah sesuai 

dengan konstrak atau konsep hipotesis?

Dalam mendeteksi validitas skor dalam penelitian survei, 

peneliti dapat mengetahui apakah instrumen yang digunakan 

sudah tepat untuk penelitian.



3. Jelaskan pula, apakah skor – skor yang dihasilkan dari

penggunaan instrumen sebelumnya sudah mencerminkan

adanya reliabilitas atau tidak.

Untuk mengetahui hal ini, peneliti harus mencari laporan

mengenai konsistensi internal dan korelasi test – retest dalam

penggunaan instrumen tersebut. Selain itu, pastikan juga

apakah ada konsistensi dalam aturan testing dan scoringnya

misalnya karena kecerobohan dalam penerapan aturan.

4. Ketika peneliti memodifikasi suatu instrumen atau

mengombinasikan beberapa instrumen, validitas dan

reliabilitas tidak belaku untuk instrumen yang baru.

Untuk itu, peneliti perlu membangun kembali validitas dan

reliabilitas tersebut ketika dilakukan proses analisis data.



5. Tunjukkan item sampel dari instrumen.

Sehingga pembaca dapat melihat item sampel atau

keseluruhan instrumen penelitian.

6. Tunjukkan isi utama dalam instrumen.

Seperti surat pengantar, item, dan instruksi penutup. Selain itu,

sebutkan juga jenis skala yang digunakan untuk mengukur

item dalam instrumen.



7.   Jelaskan rencana – rencana untuk melakukan uji coba 

survei di lapangan (pilot testing).

Pilot Testing ini penting untuk membangun validitas konten 

dari suatu instrumen dan untuk memperbaiki pertanyaan –

pertanyaan, format atau skala yang mungkin tidak sesuai 

ketika diterapkan. 

8. Untuk survei melalui pos (mailed survey), perjelaskan 

langkah – langkah dalam pengaturan pendekatan survei ini 

dan untu memastikan rating respons yang tinggi.

Salant dan Dillman (1994) menyarankan proses pengaturan 

ada 4 tahap :



Surat tahap pertama adalah surat pemberitahuan singkat

kepada semua daftar sampel.

Surat tahap kedua adalah survei yang sebenarnya, yang di

distribusikan setidaknya satu minggu setelah surat pertama

beredar.

Surat tahap ketiga adalah surat berisi tindak lanjut berupa

kartu pos yang dikirimkan pada semua anggota sampel 4

hingga 8 hari setelah pengiriman surat sebelumnya.

Surat tahap keempat adalah ditujukkan untuk anggota

nonresponden, berisi surat pengantar pribadi lengkap

dengan tanda tangan tertulis, kuesioner dan amplop plus

perangko pengembalian. Dikirimnya surat ini 3 minggu

setelah surat kedua dikirimkan.



Variabel Dalam Penelitian

• Meskipun pembaca proposal sudah mengetahui
informasi mengenai variabel dalam tujuan
penelitian, peneliti tetap perlu memasukkannya
dalam bagian metode penelitian. Salah satu
tekniknya adalah dengan menghubungkan
variabel – variabel, rumusan masalah atau
hipotesis dan item – item survei agar pembava
mudah mengidentifikasi bagaimana item tersebut
digunakan. Teknik ini khususnya berguna bagi
para peneliti yang menggunakan model – model
berskala luas untuk penelitian disertasinya.



Analisis Data dan Interpretasi

Menyajikan analisis data dalam bentuk tahap – demi –
tahap agar pembaca bisa memahami bagaimana suatu 
tahap menuntun tahap selanjutnya hingga semua 
prosedur analisis data dibahas secara tuntas.



• Langkah 1. Sajikan informasi tenang jumlah sampel yang

terlibat dan tidak terlibat dalam survei. Informasi ini dapat

dirancang dalam bentuk tabel yang berisi angka – angka dan

persentase yang mendeskripsikan responden dan

nonresponden.

• Langkah 2. Jelaskan metode yang sekiranya dapat

mengidentifikasi Respon Bias. Adalah pengaruh dari tidak

adanya respons terhadap survei. Jika nonresponden

memberikan respon, maka respon ini akan memberi perubahan

besar terhadap hasil survei akhir. Berpihak pada asumsi bahwa

partisipan yang mengembalikan survei pada minggu terakhir

hampir semuanya merupakan partisipan yang nonresponden.

Salah satu cara untuk mengetahui adanya respons bias adalah

dengan menghubungi beberapa nonresponden melalui

sambungan telepon, lalu mengidentifikasi apakah respon

mereka berbeda jauh dengan hasil respon dari responden atau

tidak.



• Langkah 3. Lalukan analisis deskriptif terhadap variabel

bebas dan variabel terikat dalam penelitian. Analisis ini

harus menunjukan rata – rata deviasi standar dan skor

untuk 2 variabel. Dalam penelitian kuantitatif, analisis

berhenti disini, yaitu dengan analisis deskriptif, khususnya

apabila jumlah partisipan terlalu sedikit untuk analisis

inferensial lebih lanjut.

• Langkah 4. Jika menggunakan instrumen penelitian

dengan skala atau berencana untuk mengembangkan

sendiri instrumen tersebut, gunakan prosedur statistik

untuk menyelesaikan proses ini. Dan bisa menggunakan

tes reliabilitas untuk mengidentifikasi konsistensi internal

skala tersebut.



• Langkah 5. Gunakan statistik atau program statistik

komputer untuk menguji rumusan masalah atau hipotesis

inferensial. Menghubungkan variabel atau meng –

compare kelompok dalam variabel agar kesimpulan

sementara dari skala sampel hingga skala populasi dapat

diketahui. Sajikan alasan mengapa dipilih tes statistik lalu

jelaskan asumsi – asumsi yang berkaitan dengan statistik

tersebut.

• Langkah 6. Langkah terakhir adalah menyajikan hasil

survei dalam bentuk tabel atau gambar, kemudian

menginterpretasikan hasil. Interpretasi dalam penelitian

kuantitatif berarti bahwa seorang peneliti membuat suatu

kesimpulan dari rumusan masalah dan hipotesis yang

sudah dianalisis.



KOMPONEN-KOMPONEN DALAM METODE 
PENELITIAN EKSPERIMEN

Metode penelitian eksperimen pada umumnya

menggunakan format setandar yang melibatkan

komponen-komponen sebagai berikut: partisipan, 

materi, prosedure, dan ukuran (besaran).



Perhatikanlah beberapa hal berikut saat
menulis metode eksperimen:

Deskripsikanlah proses pemilihan (sampling) partisipan,

apakah di lakukan secara acak atau non-acak ( dipilih secara

kovenien).

• Jika stiap partisipan di tugaskan secara acak (randomly

assignment) berarti prosedur yang demikian di kenal

sebagai prosedur true-exsperiment. Jika penelitian anda

menggunakan penugasan acak seperti ini, paparkanlah

secara detail bagaimana anda kan menugaskan secara

acak masing-masing individu ke dalam kelompok.

• Jelaskan pula keunggulan-keunggulan lain penelitian

eksperimen yang secara sistematik dapat mengontrol

variable-variabel yang bisa memengaruhi hasil penelitian.



• Tunjukan kepada pembaca jumlah partisipan dalam setiap

kelompok dan jelaskan perosedur-prosedur sistematik

dalam menentukan besaran kelompok, peneliti seyogianya

menggunakan anlisis kekuatan (power analysis), kalikasinya

harus melibatkan beberapa hal berikut:

 Pertimbangan level signifikasi statistik untuk eksperimen ini

(al-pha).

 jumlah kekuatan yang di inginkan – biasanya di sajikan

dalam bentuk kuat (high), segang (medium), lemawh (low)-

dalam pengujian statistik terhadap hipotensis nol ketika

hipotensis ini sebelumnya gagal.

 Besran efek, perbedaan-perbedaan yang di inginkan dalam

jumlah rata-rata antara kelompok kontrol dan kelompok

eksperimen yg di nyatakan dalam unit-unit deviasi standar.



• Rencanakanlah sebuah eksperimentalsi supaya besaran

stiap kelompok yang di-treatment memberikan sensitivitas

yang paling tinggi, bahwa pengaruh terhadap outcome

penelitian bisa tercapai dalam manipulasi eksperimental ini.

• Tujukan pula variable-variabel tarkait (misalnya, outcome)

yang anda gunakan dalam eksperimen.



Variabel

Dalam pelitian eksperimen, variable harus di perinci agar pemba bisa

melihat dengan jelas kelompok apa yang akan diekperimentasi dan

outcome apa saja yang ingin di ukur. Barikut saran bagaimana

mengembangakan gagasan terkait dengan variable dalam proposal

penelitian:

• Tujukanlah secara jelas variable bebas yang anda gunakan dalam

penelitian, satu variable bebas harus menjadi treatmenr variable.

• Tujukan pula variabel-(variabel) terkait (misalnya,outcome) yang anda

gunakan dalam penelitian eksperimen. Tiga ukuran outcome prototipik

dalam variabel yaitu:

a. Arah perubahan yang di amati

b. Kuantitas perubahan

c. Kemudahan perubahan



Instrumentasi  dan Materi
• Selama penelitian eksperimen, khusunya pada tahap pre-test atau

post-test (atau keduanya ), peneliti biasanya melakukan observasi

dan pengukuran dengan menggunkan instrument –(instrument) ini-

cara perancangannya, item-nya, skalanya, dan laporan relibilitas

dan validitas skornya.

• Deskripsikan pula instrument-(instrument) yang di isi/di selesaikan

oleh partisipan (biasanya, indtrumen-instrumen ini di selesaikan

sebelum eksperimen tersebut di lakukan atau bahkan di akhiri

sekperimen)

• Jelaskan secara menyeluruh materi-materi yang akan di manfaatkan

selama proses eksperimentasi. Rencana ini dapat meliputi handout ,

mata pelajaran, dan instruksi tertulis khusus untuk membantu siswa

dalam kelompok eksperimen.



Prosedur Eksperimentasi

• Selain instrumen dan materi penelitian, peneliti juga perlu

menjelaskan dalam proposalnya-prosedur khusus yang di

gunakan selama proses sekperimentasi . Alsan di gunakan

rancangan tersebut dan model visual untuk membuat

pebaca memahami prosedurnya.

• Tunjukan jenis rancangan eksperimentasi yang akan anda

gunakan dalam penelitian. Jenis-jenis rancangan

eksperimentasi (true experiment, kuasi-eksperimen (quasi-

exsperiment), experimental, dalam true exsperiment peneliti

mulai memasukan secara acak para partisipan dalam

kelompok-kelompok yang akan di proses.



• Tunjukan pula apa yang ingin di perbandingkan, peneliti

membandingkan dua atau lebih kelompok (Keppel &

Wickens, 2003; rosenthal & Rosnow, 1991). Misalnya

rancangan faktorial (factorial design), praktik lain daro

within-group design adalah meneliti perilaku seseorang

indovidu sepanjang waktu, yang di dalamnya peneliti

menjikan dan memberikan tretment.

• Sajikan diagram atau gambar yang dapat mengilustrasikan

rancangan peneliti yanga nda gunakan. Guhankan sistem

notasi klasik yang pernah di sampaikan oleh Campbell dan

Stanley (1963:6):



 X mempersentasikan satu kelompok dalam peristiwa
atai variabel

 O mempersntasikan proses observasi atau pengukuran

 X dan O yang berada dalam satu lajur
mempresentasikan kelompok (X) dan observasi (O)
yang di aplikasikan pada individu-individu yang sama.

 Simbol matra dari kiri ke kanan mempresentasikan
pelaksanaan prosedur treatment secara temporal.

 Simbol R mempresntasikan penampakan acak

 Pemisahan lajur-lajur yang sejajar oleh garis horizontal



Ancaman Terhadap Validasi
Ada sejumlah ancaman terhadap validasi yang sring kali

membuat orang mempertanyakan hasil/ouctome yang di

simpulkan oleh peneliti: apakah hasil tersebut di pengaruhi

oleh faktor-faktor umtama, atau justru ada intervensi

peneliti di dalamnya. Setelah selasi di identifikasi , peneliti

harus merancang dan mengantisipasi sedemikian rupa

agar amncaman-ancaman ini tidak muncul atau setidaknya

dapat diminumalis.

• Ancaman Validitas Internal ( internal validity threats)

dapat berupa prosedur eksperimentasi ,tretment, atau

pengalaman dari para partisipan . Ada ancaman yang

melibatkan para partisipan (misalnya, sejarah, maturasi,

seleksi,dan mortalitas).



• Ancaman Validitas Eksternal (external validity threats)

ini muncul misalnya ketika peneliti menarik kesimpulan

yang seharusnya berasal dari data sampel.

• Ancaman Validasi Kesimpulan Statistik (statistical

conclusion validity) yang muncul ketika peneliti menarik

kesimpulan yang tidak tepat dari data penelitian.



Tips penelitian praktis untuk mejabarkan
masalah-masalah validitas tersebut dalam

proposal penelitian:

• Identifikasi ancaman - ancaman potensial terhadap

validitas yang mungkin muncul.

• Definisikanlah jenis ancaman dan masalah-masalah apa

yang sering di munculkan oleh ancaman

• Jelaskan bagaimana anda akan menjabarkan ancaman-

ancaman ini dalam proposal eksperimen anda

• Kutiplah referensi dari beberapa buku



Langkah yang biasanya di gunakan dalam kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol:

1. Buatkah ukuran-ukuran variabel tarkait

2. Tampilkan para partisipan

3. Tempatkan secara acak

4. Lakukan tratment eksperimental

5. Buatlah ukuran-ukuran variabel

6. Bandingkan performa kelompok kontrol



Analisis Data 

Jelaskan kepada pembaca jenis-jenis analisis statistik yang 

akan anda gunakan selama penelitian

• Laporan statistik

• Jelaskan tes statistik

• Untuk rancangan subjek-tunggal (single-subjeck design).



• Metode Penelitian

Partisipan. dalam penelitian dalam penelitian ini adalah 150

mahasiswa kelas dasar dan kelas atas dalam bidang sosiologi.

• Rancangan Dan Manipulasi

Peneliti ini menggunakan rancangan faktorial ( ractorial

design) 3 x 2 x 2

• Instrumen

Cek manipulasi, untuk mengecek presepsi partisipan terhadap

manipulasi eksperimental dan untuk menilai kesamaan

presepsi mereka terhadap tiga penasihat.

• Prosedur

semua terhadap eksperimentasi di lakukan secara individual.



Penelitian Kualitatif
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METODE KUALITATIF

Metode kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam

dalam penelitian akademis dibandingkan metode kuantitatif.

Meskipun proses nya sama, prosedur kualitatif tetap

mengandalkan data berupa teks dan gambar. Menuliskan

metode metode untuk proposal penelitian kualitatif mewajibkan

pembaca berpendidikan sesuai dengan maksud penelitian.

Bab ini membahas komponen komponen penting dalam

penulisan bagian metode kualitatif. Tabel slide selanjutnya

menjadikan checklist untuk mereview bagian metode metode

kualitatif anda



• Amatilah apa yang diinginkan dan di butuhkan oleh para

pembaca proposal anda

• Jika anda ragu ragu atas pengetahuan mereka, jelaskan

karakteristik dasar penelitian kualitatif dalam proposal

anda

• Apabila anda menyajikan karakteristik dasar, karakteristik

apa yang seyogianya disebutkan?.

Ada beberapa karakteristik pokok yang mendefinisikan

penelitian kualitatif yaitu :

 Lingkungan Alamiah

para peneliti kualitatif cenderung mengumpulkan data di

lapangan di lokasi dimana para partisipan mengalami isu

atau masalah yg akan di teliti



 Peneliti sebagai instrument kunci

Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, 

observasi, perilaku atau wawancara dengan partisipan

 Beragam sumber data

Para peneliti kualitatif biasanya memilih mengumpulkan data dari berbagai

sumber

 Analisis data induktif dan deduktif

Peneliti kualitatif membangun pola, kategori, dan tema nya dari bawah ke

atas (induktif) dengan mengolah data ke dalam unit unit informasi yang 

lebih abstrak.

 Makna dari para partisipan

 Rancangan yang berkembang

Bagi para peneliti kualtatif, proses penelitian selalu berkembang dinamis



Refleksivitas : aspek metode ini lebih dari sekedar bias dan

nilai yang berkembang dalam penelitian, tetapi bagaimana

latar belakang peneliti sebetulnya dapat membentuk arah

penelitian

Pandangan menyeluruh : usaha pelaporan perspektif-

perspektif, pengidentifikasian factor-factor yang terkait dengan

situasi tertentu, dan secara umum usaha membuat sketsa atas

gambaran besar yang muncul.
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Rancangan Kualitatif
Rancangan ini utamanya terkait dengan pengumpulan data, analisis

data dan laporan penelitian, tetapi tetap berasal dari berbagai disiplin

dan terus berkembang dinamis sepanjang proses penelitian.

Dalam menulis prosedur penelitian untuk proposal kualitatif,

perhatikan tip berikut ini:

• Jelaskan rancangan spesifik yang akan anda gunakan dan berikan

tinjauan pustaka

• Sajikan jumlah informasi historis mengenai rancangan penelitian

yang akan anda terapkan

• Jelaskan mengapa strategi tersebut dianggap sesuai untuk anda

gunakan dalam penelitian anda

• Jabarkan pula bagaimana penggunaaan strategi tersebut



Peran Peneliti

• Tuliskanlah pernyataan tentang pengalaman masa lalu

menyangkut masalah penelitian

• Kemudian jelaskan tentang bagaimana pengalaman ini

dapat berpotensi membetuk interpretasi yang dibuat peneliti

selama penelitian

• Berikan komentar tentang hubungan antara peneliti dan

partisipan, dn berilah keterangan mengenai lokasi penelitian

yang mungkin terlalu memengaruhi interpretasi peniliti

• Jelaskan langkah langkah yang anda lalui dalam

memperoleh izin dari Dewan Pertimbangan



• Jelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh

izin dalam meneliti partisipan dan lokasi penelitian

Membuat proposal ringkas yang dapat dibahas dalam

proposal untuk keperluan izin :

- Mengapa lokasi tersebut dipilih?

- Kegiatan apa yang akan dilakukan?

- Apakah penelitian ini akan mengganggu sekitar?

- Bagaimana melaporkan hasil penelitian ini?

- Apa yang diperoleh pihak security dari penelitian ini?



Prosedur Pengumpulan Data

• Identifikasi lokasi-lokasi atau individu yang sengaja 

dipilih dalam proses penelitian

• Topi yang terkait dapat berupa jumlah lokasi serta 

jumlah partisipan yang akan terlibat

• Jelaskan jenis-jenis data yang akan dikumpulkan. 

prosedur pengumpulan data penelitian kualitatif 

melibatkan 4 jenis strategi dengan kekuatan dan 

kelemahannya yaitu dalam table sebagai berikut 



Gunakan interview protocol ketika mengajukan pertanyaan dan

merekam jawaban selama wawancara kualitatif. Protokol ini

mencakup komponen berikut:

 Judul (tanggal, lokai, peneliti, partisipan)

 Instruksi yang harus diikuti oleh partisipan agar prosedur

wawancara dapat berjalan lancer

 Pertanyaan ice breaker diawal wawancara, sub pertanyaan, lalu

pertanyaan penutup

 Proses pemeriksaan dengan mengajukan 4-5 pertanyaan, untuk

meminta partisipan lebih detail apa yang mereka katakan

 Waktu tunda selama wawancara untuk merekam

 Ucapan terimakasih kepada partisipan atas waktunya

 Mengembangkan catatan untuk merekam dokumen yang

dikumpulkan analisis dalam penelitian kualitatif



Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung

bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan

penelitian kualitatif

Dalam analisis data, peneliti perlu “memisahkan” data suatu

proses yang memfokuskan pada sebagian data

Jelaskan juga apakah anda akan menggunakan program

analisis data computer untuk membantu menganalisis data

Konseptualisasi yang bermanfaat untuk mengemukakan

bagian metode-metode adalah analisis data kualitatif

Peneliti kualitatif pada umumnya menggunakan prosedur yang

umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data



VALIDASI
AKURASI
INFORMASI

Menginterpretasi makna

tema / deskripsi

Membaca seluruh data

Memberi kode data

Menyusun dan Mempersiapkan data

Untuk analisis

DeskripsiTema

Saling menghubungkan tema

Data Mentah



Gambar itu mengilustrasikan pendekeatan linear dan hierarkis

yang dibangun dari bawah keatas, pendekatan di atas dapat

dijabarkan lebih detail :

Langkah 1. mengolah dan mempersiapkan data untuk

dianalisis

Langkah 2. membaca keseluruhan data

Langkah 3. memulai coding semua data

Langkah 4. terapkan proses coding untuk mendeskripsikan

setting, orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis

Langkah 5. tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini

akan disajikan dalam narasi/laporan kualitatif

Langkah 6. pembuatan interpretasi dalam dalam penelitian

kualitatif atau memaknai data



Validitas dan reliabilitas 

Meski validasi atas hasil peneliti bisa berlangsung selama

proses penelitian (seperti yang di tujukkan dalam gambar

9.1)peneliti tetap harus memfokuskan pembahasan nya

mengenai validasi ini dengan cara menuis prosedur-prosedur

validasi pada bagian khusus dalam proposal.

Dalam peneliian kualitatif,validasi ini tidak memilikikontasi

yang sama dengan validasi dalam penelitian kuantitatif.



Validitas kualitatif (qualitative validity) merupakan upaya

pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dekualitatif

(quantitative reliability) mengindikasikan bahwa pendekatan

yang di gunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh

peneliti lain dan proyek yang berbeda.



Validitas merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif

dan di dasarkan pada penentuan apakah temuan yang di

dapat akurat dan sudut pandang peneliti,partisipan atau

pembaca.prosedur lain yang merekomendasikan untuk di

sertakan dalam proposal penelitian adalah mengidentifikasi

dan membahas satu atau lebih strategi yang ada utuk

memeriksa akurasi hasil penelitian.



Berikut delapan strategi validasi dari yang 
sulit sampai mudah di gunakan

mentriangulasi(triangulate)sumber data informasi yang

berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari

sumber tersebut dan menggunakan untuk membangun

justifikasi tema-tema secara koheren.

Menerapkan member checking untuk megetahui akurasi hasil

penelitian.dapat di lakukan dengan membawa kemabali

laporan akhir atau deskripsi.



Membuat deskripsi yang kaya dan padat(rich and thick

description)tentang hasil penelitian.

Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam

penelitian.

Menyajikan informasi”yang berbeda” atau “negatif”(negative of

discrepant information)memberikan perlawanan pada tema-

tema tertentu.



Memfaatkan waktu yang relatif lama(prolonged time) di

lapangan atau lokas penelitian.

Melakukan taya jawab dengan sesame rekan peneliti(peer

debriefing)untuk meningkatkan ke akuratan hasil penelitian.

Mebgajak seorang auditor (external auditor) untuk me-review

keseluruhan proyek penelitian.

Para peneliti kualitatif merancang secara cermat protokol dan

database studi kasus nya. Beberapa prosedur reliabilitas

kualitatif di bawah ini.



Ceklah hasil transkipsi untuk memastikan bahwa hasil

transkipsi itu tidak berisi kesalahan yang jelas selama proses.

Pastikan tidak ada definisi dan maksa yang mengambang

mengenai kode-kode selama coding.

Untuk penelitian yang di bentuk tim, diskusikan kode Bersama

pertner satu tim dalam pertemun rutin atau sharing analysis



Generalisasi kualitatif 
Generalisasi kualitatif (qualitative generalization)

merupakan suatu istilah yang jarang di gunakan

dalam penelitian kualitatif karena istilah

generalisasi lebih banyak diterapkan untuk

peneliti kualitatif. Tujuan generalisasi dalam

kualitatif ini bukan untuk menggeneralisasi hasil

penemuan pada individu,lokasi, atau tempat di

luar objek.



Menulis laporan kualitatif

Prosedur dasar dalam melaporkan hasil 
penelitian kualitatif adalah mangembangkan 
deskripsi dan tema yang berasal dari data 
penelitian(lihat gambar 9.1), khususnya 
deskripsi atau tema yang mengandung beragam 
prespektif dari pertisipan atau gambaran deail 
tentangranah(setting)atau individu’’. 



Penelitian kualitatif strategi 
tersebut meliputi:

• Kutipan: dari kutipan singkat sampai Panjang yang ada 

di dalam tulisan.

• Dialog yang mencerminkan budaya, Bahasa partisipan 

dan sensitivitasnya terhadap budaya atau etnisitasnya.

• Bentuk naratif yang bervariasi, seperti matriks, table 

perbandingan diagam

• Kata ganti orang pertama ”saya” atau kata ganti kolektif “kita” 
dalam narasi.

• menfora dan analogi (lihat, misalnya, Richardson, 1990)



Paradigma penelitian 
kualitatif 

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memahami

situasi, peristiwa, peran, kelompok, atau interaksi

sosial tertenu(locke, spirrduso, & silverman 1987).

Peneitian ini dapat di artikan sebagai proses

investigative yang di dalam nya peneliti secara

perlahan-lahan memaknai suatu fenomena social

dengan membedakan, membandingkan,

menggadakan, mengatalogkan, dan

mengkasifikasikan objek penelitian.



Karakteristik-karakteristik penelitian 
kualitatif yang pernah di ajukan oleh 

sejumlah peneliti

1. Penelitian kualitatif muncul dalam setting alamiah dimana

didalam nya ada banyak perilaku dan peristiwa

kemanusiaan yang terjadi.

2. Penelitian kualitatif di dasarkan pada asumsi yang sangat

berbeda dengan rancangan kuantitatif.

3. Penelitian kualitatif lebih memprioritaskan penelitian

ketimbang mekanisme yang tak bernyawa sebagai

instrument primer dalam pengumpulan data.

4. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif

5. Menekankan pada peresepsi dan pengalaman partisipan,

serta cara memaknai hidup



6. Berfokus pada proses-proses yang terjadi, atau hasil dan

outcome

7. Fokusnya pada sesuatu yang partikular di mana data

diinterpretasikan dalam hubungannya dengan partikularitas

suatu kasus daripada generalisasi

8. Makna dan interpretasi dinegosiasi dengan sumber data

manusiawi

9. Bertumpu pada penerapan pengetahuan yang tersirat

10. Objektivitas dan kebenaran menjadi dua hal yang sangat

penting



Rancangan Penelitian Etnografis

Berasal dari bidang antropologi, tujuannya adalah

memperoleh gambaran umum mengenai subjek penelitian

Peran Peneliti

Di bagian awal penelitian diperlukan adanya identifikasi

terhadap nilai, asumsi, dan bias personal (peneliti).

Batasan penelitian

-Lokasi

-Informan

-Peristiwa

-Proses

-Pertimbangan etis



• Strategi Pengumpulan Data

• Prosedur Analisis Data

• Verifikasi

• Melaporkan Hasil Penelitian 
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