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REVIU PERTEMUAN LALU

“Apa yang bisa Anda pahami dari
pertemuan minggu lalu?”



NEW TERM 

¡ Masalah penelitian: area umum ataupun substansial yang fokus pada penelitian

¡ Objektivitas: kemampuan mencapai derajat tertentu dari suatu materi penelitian dan
merepresentasikan hasil yang akurat; kemampuan untuk mendengarkan perkataan responden dan
memberikan makna yang bebas dari peneliti

¡ Sensitivitas: kemampuan merespon suatu makna, tanda, dan arti data 

¡ Literatur teknis: laporan dari studi penelitian dan teori maupun filosofi yang menandai hasil professional 
dan tulisan yang menyediakan materi berdasarkan hasil temuan dari data factual 

¡ Literatur non teknis : biografi, diari, dokumen, manuskrip, rekaman, laporan, katalog, dan material lain 
yang digunakan sebagai data primer, wawancara tambahan, dan observasi lapangan, atau untuk
menstimulasi hasil pemikiran dan dimensi dari konsep suatu data 



PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF

“Penelitian Kualitatif & Kuantitatif sebagai dua pendekatan
berbeda, yang harus dipilih bukan karena salah satunya lebih baik, 
melainkan karena pendekatan yang dipilih memang sesuai dengan

masalah penelitian, dan paling baik untuk menjawab masalah
tersebut” (Patton, 1990)



PERBEDAAN KUALITATIF & KUANTITATIF (POERWANDARI, 2009)

KUALITATIF
¡ Mendasarkan diri pada kekuatan NARASI 

¡ Studi dalam situasi alamiah

¡ Kontak langsung di lapangan

¡ Cara berpikir induktif

¡ Perspektif holistic 

¡ Perspektif perkembangan, dinamis

¡ Orientasi kasus unik

¡ Cara memperoleh data netral-empatis

¡ Ada fleksibilitas desain

¡ Sirkuler

¡ Peneliti instrument kunci

KUANTITATIF
¡ Mendasarkan diri pada ANGKA 

¡ Mengambil jarak dari situasi alamiah

¡ Menjaga jarak dari yang diteliti

¡ Cara berpikir deduktif

¡ Reduktif

¡ Menekankan keajegan – Statis – Mekanistis

¡ Orientasi universal, generalisasi jumlah

¡ Menjaga objektivitas dengan menerapkan jarak & aturan
ketat

¡ Desain tega dari awal

¡ Linier

¡ Peneliti salah satu aspek dari banyak aspek lain 



GERAKAN SPIRAL PENELITIAN KUALITATIF

IDE TEORI DESAIN 
PENGUMPULAN 

DATA
ANALISIS TEMUAN 



LEADERLESS GROUP DISCUSSION 

SEBELUM DISKUSI KELOMPOK 

TUGAS INDIVIDUAL 20 MENIT

JUDUL 
JURNAL 

TUJUAN METODE HASIL KESIMPULAN KAJIAN 



CON’T

¡SELANJUTNYA: DISKUSI DALAM 
KELOMPOK PERBEDAAN JURNAL 
KUALITATIF & KUANTITATIF

(kelompok 6-7 orang)



KARAKTERISTIK KUALITATIF & KUANTITATIF

KUALITATIF
¡ TERM

- ethnographic; fieldwork; soft data; naturalistic, 
fenomenologi

- Deskripsi, observasi partisipan

- Dokumentasi, sejarah hidup, studi kasus

¡ KONSEP KUNCI 

- makna, commonsense, pemahaman

- Definisi situasi, kehidupan sehari-hari, proses

- Konstruksi sosial, grounded theory 

¡ TEORI AFILIASI

- Symbolic interaction, ethnometodology

- Fenomenologi, kultur, idealism 

KUANTITATIF
¡ TERM

- eksperimen, data, empiric

- Positivistik, fakta sosial, statistic 

¡ KONSEP KUNCI 

- Variabel; operasionalisasi, reliabilitas, hipotesa, 
validitas

- Signifikansi statistic, replikasi, prediksi

¡ TEORI AFILIASI

- realism, positivism, behavioralisme

- Logical empiricism, system theory 



KARAKTERISTIK KUALITATIF & KUANTITATIF

KUALITATIF
¡ TUJUAN

- Mengembangkan konsep, mengambarkan realita

- Grounded theory; mengembangkan pemahaman

¡ DESAIN 

- berkembang, fleksibel, umum

- Tergantung proses 

¡ PENULISAN PROPOSAL 

- singkat, spekulatif, dugaan berhubungan

- Ditulis setelah data terkumpul

- Tidak melebar dari reviu literature terkait

- Pernyataan umum dari suatu pendekatan

KUANTITATIF
¡ TUJUAN

- Menguji teori, menemukan fakta

- Deskripsi statistic, menunjukkan hubungan antar
variable dan prediksi

¡ DESAIN 

- terstruktur, formal, spesifik

- Detailed 

¡ PENULISAN PROPOSAL 

- Ekstensif, detail dan fokus serta prosedur spesifik

- Melalui reviu literature substansif, 

- Ditulis sebelum pengumpulan data, sesuai hipotesa



KARAKTERISTIK KUALITATIF & KUANTITATIF

KUALITATIF
¡ DATA

- Deskriptif, dokumen personal, fieldnotes, foto

- Perkataan orang, dokumen resmi & artefak

¡ SAMPEL 

- kecil, non representative

- Theoritical sampling 

¡ METODE/TEKNIK 

- observasi, reviu dokumen

- Observasi partisipan, wawancara

KUANTITATIF
¡ DATA

- kuantitaif, koding kuantifikasi

- Hitungan, pengukuran, statistic

- Operasionalisasi variable 

¡ SAMPEL 

- besar, stratifikasi, kelompok control 

- Seleksi random, control variable luar

¡ METODE/TEKNIK 

- Eksperimen, survey, quasi eksperimen

- Observasi dan wawancara tertruktur, data set 



KARAKTERISTIK KUALITATIF & KUANTITATIF

KUALITATIF
¡ HUBUNGAN DENGAN SUBJEK 

- Empati, kepercayaan, kontrak

- Subjek sebagai teman

¡ INSTRUMEN 

- Recorder & verbatim 

¡ ANALISA DATA 

- ongoing, model, tema, konsep

- Induktif, analisis induksi, metode perbandingan

KUANTITATIF
¡ HUBUNGAN DENGAN SUBJEK

- Jangka pendek, terbatas

¡ INSTRUMEN 

- inventori, kuesionair, indeks

- Skala, skor tes

¡ ANALISA DATA 

- deduktif, kesimpulan hasil pengumpulan data

- Statistik



KARAKTERISTIK KUALITATIF & KUANTITATIF

KUALITATIF
¡ KETERBATASAN 

- Menghabiskan waktu lebih banyak

- Sulit mengurangi data 

- Reliabillitas

- Prosedur tidak terstandar

- Sulit mempelajari populasi besar

KUANTITATIF
¡ KETERBATASAN 

- Kontrol terhadap variable lain 

- Validitas
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