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Pendahuluan

� Ada perdebatan panjang 
mengenai penelitian kuantitatif 
dan penelitian kualitatif .

� Di antara proses penting yang 
harus dilalui dan sangat 
menentukan hasil suatu 
penelitian adalah analisis data.
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Mengenal Penelitian 
Kualitatif

� Penelitian terbagi menjadi dua, yaitu 
penelitian kuantitatif dan penelitian 
kualitatif.

� penelitian kualitatif adalah suatu jenis 
penelitian yang temuan-temuannya 
tidak diperoleh melalui prosedur 
statistik atau bentuk hitungan lainnya 
(Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2003).
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Nama Lain Penelitian Kualitatif:

Penelitian naturalistik (alamiah)
Etnografi
Interaksionis simbolik
Perspektif ke dalam
Etnometodologi
”the Chicago School”
Fenomenologis
Studi kasus
Interpretatif
Ekologis
Deskriptif 
(Bogdan dan Biklen, 1982)
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Prinsip Penelitian Kualitatif:

� Penelitian tidak dimulai dengan suatu 
hipotesis tetapi dimulai dengan 
mendefinisikan konsep-konsep yang 
sangat umum. 

� Peneliti harus menggunakan diri 
mereka sebagai instrumen.

� Penelitian kualitatif merupakan 
observasi partisipatoris (pengamatan 
terlibat).
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Karakteristik Penelitian Kualitatif:

� Latar alamiah.
� Manusia sebagai alat (instrumen).
� Metode kualitatif.
� Analisis data secara induktif.
� Teori dari dasar (grounded theory).
� Deskriptif.
� Lebih mementingkan proses daripada hasil.
� Adanya ”batas’ yang ditentukan oleh ”fokus”.
� Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data.
� Desain yang bersifat sementara.
� Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati 

bersama.
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Analisis Data Kualitatif:

� Data menjadi kunci dari keberhasilan 
suatu penelitian, khususnya penelitian 
kualitatif.

� Harus ada jaminan tentang keabsahan 
data.

� Keabsahan data terkait dengan 
masalah validitas (kesahihan) dan 
reliabilitas (keandalan) data. 
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Lanjutan:

� Analisis data adalah proses 
mengorganisasikan dan mengurutkan data 
ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian 
dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 
yang disarankan oleh data. 

� Analisis data dilakukan pertama-tama 
dengan tujuan mengorganisasikan data. 
Data yang terkumpul bisa bermacam-
macam yang terdiri dari catatan lapangan 
dan komentar peneliti, gambar, foto, 
dokumen, biografi, artikel, dan lain 
sebagainya.
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Lanjutan:

� Data-data ini kemudian diatur, 
diurutkan, dikelompokkan, diberi 
kode, dan dikategorisasikan.

� Pengorganisasian dan pengolahan 
data ini bertujuan untuk 
menemukan tema dan hipotesis 
kerja yang akhirnya dapat 
menghasilkan teori substantif.
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Petunjuk Praktis Analisis Data:

� Bacalah dengan teliti catatan 
lapangan anda.

� Berikan kode pada beberapa judul 
pembicaraan tertentu.

� Susunlah menurut tipologi.

� Bacalah kepustakaan yang ada 
kaitannya dengan masalah dan latar 
penelitian.
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Langkah-langkah Analisis Data:

� Mulailah dengan membaca, mempelajari, 
dan menelaah seluruh data yang ada.

� Lakukanlah reduksi data dengan cara 
membuat abstraksi, yakni membuat 
rangkuman yang inti, proses, dan 
pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga 
sehingga tetap berada di dalamnya.

� Lakukan pemeriksaan keabsahan data 
dengan memerhatikan reliabilitas dan 
validitas data. 

� Susunlah data tersebut dalam satuan-
satuan (unit) yang kemudian lanjutkanlah 
dengan melakukan kategorisasi.
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Tujuan Analisis Komparatif :

1. Ketepatan kenyataan.

2. Generalisasi empiris.

3. Penetapan konsep.


