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Pertanyaan Pemahaman  

1. Ada persamaan tujuan penelitian kuantitaif dan kualitatif. Apa persamaan 
tujuan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif?  

2. Apa yang dimaksud dengan theoretical significance dan practical 
significance?  

3. Antara kegiatan seorang wartawan dengan kegiatan penelitian sering 
tidak dibedakan. Apa perbedaan tujuan pekerjaan utama seorang 
wartawan dengan tujuan utama pekerjaan seorang peneliti?  

4. Seringkali seorang peneliti menghasilkan laporan penelitian seperti hasil 
membaca pemahaman. Apa perbedaan tujuan peneliti yang meneliti 
sebuah novel karya sastra dengan pembaca sebuah novel karya sastra?  

5. Seringkali pekerjaan peneliti disamakan dengan kegiatan seorang guru 
dalam mengukur kemampuan siswanya. Apa perbedaan tujuan penelitian 
yang mengumpulkan data dari kemampuan siswa dengan tujuan guru 
yang mengukur kemampuan siswanya?  

6. Sebuah novel karya sastra bisa diteliti dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif atau kualitatlif. Apa perbedaan tujuan dan strateginya?  

7. Baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif harus menggunakan data 
yang terpercaya, karena data yang salah menjadi dasar kesimpulan 
penelitian yang salah. Data penelitian kuantitatif berbeda dengan data 
penelitian kualitatif. Apa perbedaan data dalam kuantitatif dan kualitatif?  

8. Baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif harus mendapatkan sumber 
data yang terpercaya, karena kesalahan sumber data akan menghasilkan 
data yang salah dan akhirnya menjadi dasar kesimpulan penelitian yang 
salah. Namun cara penelitian kuantitatif mendapatkan sumber data yang 
terpercaya berbeda dengan cara penelitian kualitatif. Bagaimana 
perbedaan kedua pendekatan tersebut memilih sumber data yang 
terpercaya?  
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9. Baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif harus menggunakan 

instrumen pengumpulan data yang terpercaya, karena kesalahan memilih 
instrumen pengumpulan data akan menghasilkan data yang salah dan 
akhirnya menjadi dasar kesimpulan penelitian yang salah. Namun cara 
penelitian kuantitatif memilih instrumen pengumpulan data yang 
terpercaya berbeda dengan cara penelitian kualitatif. Bagaimana 
perbedaan kedua pendekatan tersebut memilih instrumen pengumpulan 
data yang terpercaya?  

10. Mengapa harus human instrument dalam penelitian kualitatif dan non-
human instrument dalam penelitian kuantitatif?  

11. Penelitian kuantitatif menggunakan linear procedure sementara 
penelitian kualitatif menggunakan non-linear procedure. Apa yang 
dimaksud dengan linear dan non-linear procedure? Jelaskan alasan 
masing-masing.  

12. Penelitian kualitatif menggunakan snowballing procedure. Apa yang 
dimaksud dengan snowballing procedure? Mengapa harus snowballing 
procedure?  

13. Apa perbedaan hypothesis dalam penelitian kuantitatif dan dalam 
kualitatif?  

14. Penelitian kuantitatif melakukan theory-verifying, sementara penelitian 
kualitatif melakukan theory-generating? Apa perbedaannya?.  

15. Baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif harus melakukan 
pengumpulan data yang benar, karena kesalahan dalam pengumpulan 
data akan menghasilkan data yang salah dan akhirnya menjadi dasar 
kesimpulan penelitian yang salah. Namun cara penelitian kuantitatif 
memlakukan pengumpulan data yang terpercaya berbeda dengan cara 
penelitian kualitatif. Bagaimana perbedaan kedua pendekatan tersebut 
melakukan pengumpulan data yang benar?  

16. Bisakah penelitian kuantitatif digabung dengan penelitian kualitatif?  

17. Mana yang lebih baik antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif?  
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18. Apakah Classroom Action Research termasuk dalam penelitian 

kuantitatif atau kualitatif?  

19. Apakah Research-Development termasuk dalam penelitian kuantitatif 
atau kualitatif?    
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Penelitian Kuantitatif dan kualitatif 

oleh 
Prof. Mohammad Adnan Latief, Ph.D   

This article presents the general objectives of research, the role of 
research in the development of knowledge, and finally the main topic of the 
article; the differences in the paradigms between quantitative and qualitative 
research. This discussion covers (a) verifying vs generating theory, (b) 
formulating research problems, (c)  verbal vs non-verbal data, (d) sample vs 
informan, (e) one vs many kinds of data sources, (f) one vs many techniques 
in data collection, (g) natural vs non-natural setting, (h) deductive vs 
inductive analysis, (i) linear vs circular procedure, (j) snowballing technique, 
(k) process vs product, and (l) human vs non-human instrument. 

This article doesn t claim that one approach is more scientific than the 
other.  Each approach has its own scientific value if used for the right kind of 
data.  A researcher doesn t have to bother about contrasting or combining the 
two approaches.  A researcher, though, may use the two approaches at the 
same time for different kinds of data, not (combining) the two approaches for 
the same kind of data.  

Key words:  quantitative, qualitative, deductive, inductive.    

DUA KUBU PARADIGMA BERFIKIR  

Dalam kehidupan ini kita manusia secara individu maupun secara kelompok selalu 

membuat keputusan-keputusan sebelum melakukan suatu tindakan.  Dari saat bangun 

pagi atau bahkan sebelum tidur, kita sudah mengambil keputusan akan bangun jam 

berapa, akan makan apa, bagaimana pergi ke kantor,  bagi guru akan mengajar apa 

dengan metode apa, bagi seorang sales akan menjual apa, kemana, dan dengan cara apa, 

dst.  Bagi orang yang ingin sukses dalam kariernya, keputusan yang diambil tentunya 

harus merupakan keputusan terbaik dari berbagai alternative yang ada.  Keputusan 

terbaik adalah keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan / atas dasar informasi 

(pengalaman atau pengetahuan) yang dianggap benar.  Strategi menentukan informasi 

yang dianggap benar itu bervariasi.   Berikut contoh variasi dalam menentukan suatu 

tindakan yang dianggap paling benar.   
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contoh 1: Bagaimana membentuk perilaku siswa yang baik? 

Dalam pendidikan,  dalam upaya mendidik (membentuk perilaku)  siswa yang baik, 

sebagian guru menekankan terbentuknya  perilaku yang nampak dengan pendekatan 

stimulus-response, dengan memberi hadiah untuk perilaku yang baik dan memberi sanksi 

untuk perilaku yang tidak baik. Kelompok ini berkeyakinan bahwa siswa akan 

berperilaku baik apabila dia dibiasakan berperilaku baik dan tidak akan berperilaku tidak 

baik apabila dia tidak pernah dibiarkan berperilaku tidak baik. Kelompok ini (Kelompok 

A)  mengikuti aliran  behavioristics Psychology (Degeng, 2000:5).   

Sebagian guru lainnya menekankan pada pembentukan kesadaran internal sebagai 

dasar perilaku siswa.  Menurut kelompok ini, siswa akan berperilaku baik apabila dia 

yakin itulah yang terbaik untuk dilakukan, atau siswa akan berperilkau tidak baik apabila 

dia tidak tahu bahwa perilaku itu salah dan tidak baik bagi dirinya.  Kelompok ini 

(Kelompok B) mengikuti aliran cognitivistics atau constructivistics psychology (Degeng, 

2000::5).  

contoh 2:  Bagaimana mengajar Bahasa Inggris yang efektif? 

Dalam pengajaran Bahasa Inggris, sebagian guru menekankan kegiatan-kegiatan 

latihan (drill) berulang-ulang untuk membiasakan siswa (mampu) berbahasa Inggris yang 

baik dan benar (emphasizing accuracy).  Guru-guru ini mengikuti pendekatan structural 

(Kelompok A).  Sebagian guru lainnya menekankan kegiatan-kegiatan praktek berbahasa 

sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan konteks pemakaian bahasa. Yang 

ditekankan oleh guru-guru ini ialah kelancaran berbahasa sesuai dengan kebutuhannya 

(empasizing fluency).   Guru-guru ini mengikuti pendekatan communicative atau 

pendekatan kebermaknaan. (Kelompok B).  

contoh 3:  Bagaimana membuktikan pilihan yang terbaik? 

Politisi mengupayakan dukungan terbanyak dari anggota masyarakat untuk 

mendukung (membuktikan) kebenaran pilihannya, seperti memilih presiden, 

memenangkan undang-undang, dsb. Kelompok politisi (Kelompok A) berkeyakinan 

bahwa apa yang mendapat dukungan mayoritas masyarakat itulah yang paling baik dan 
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paling benar. Sebaliknya bagi cendekiawan (Kelompok B), yang menjadi bukti 

pendukung bahwa  sebuah pilihan itu paling baik dan paling benar adalah asumsi, 

filosofi, teori atau paradigma yang menjadi dasar argumentasi dalam menentukan pilihan 

tersebut. 

Contoh serupa ini bisa juga dilihat dalam pemilihan Rektor Perguruan Tinggi.  Di 

Amerika Serikat, Rektor Perguruan Tinggi dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah 

disepakati oleh Senatnya.  Penentuan Rektor ditentukan dengan cara seleksi. Calon 

Rektor yang paling tinggi dalam memenuhi kriteria seleksi inilah yang terpilih. Calon 

Rektor biasanya tidak harus berasal dari orang dalam Perguruan Tinggi yang 

bersangkutan. Seorang Rektor sebuah Perguruan Tinggi yang berprestasi akan menjadi 

incaran (rebutan) beberapa Perguruan Tinggi dan biasanya Perguruan Tinggi yang 

memberi tawaran tertinggilah yang mendapatkan Rektor tersebut. (Kelompok B).  Di 

Indonesia, Rektor biasanya diambil dari dalam Perguruan Tinggi sendiri dan Rektor 

terpilih adalah yang mendapat dukungan terbanyak dari anggota Senatnya.  Seberapapun 

tinggui kualitas kemampuan seorang calon Rektor apabila dia tidak mendapat dukungan 

mayoritas dari anggota Senatnya (karena alasan politis, kelompok, agama, dsb), dia tidak 

akan terpilih menjadi Rektor di Perguruan tinggi tersebut. (Kelompok A).  

contoh 4: Bagaimana menentukan tanggal 1 sjawal? 

Dalam menentukan tanggal 1 bulan sjawal, Pemerintah seringkali berbeda pendapat 

dengan sebagian kelompok masyarakat.  Pemerintah biasanya mendasarkan 

keputusannya pada pendapat mayoritas masyarakat ahli yang meyatakan telah (atau 

belum) menyaksikan munculnya bulan (Kelompok A).  Sementara masyarakat yang 

berbeda pendapat dengan pemerintah mendasarkan keputusannya pada perhitungan ilmu 

perbintangan atau pengamatan seorang atau dua orang ahli yang dapat dipercaya.. 

(Kelompok B).   

contoh 5: Bagaimana menentukan bahasa yang benar? 

Dalam penelitian Linguistik, sebagian peneliti meyakini bahwa bahasa yang benar 

adalah ujaran yang digunakan secara riil oleh mayoritas masyarakat pemakai bahasa itu. 

Apabila peneliti ingin meneliti tatabahasa Kromo Inggil Bahasa Jawa, misalnya, maka 
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peneliti berkeyakinan bahwa Kromo Inggil Bahasa Jawa yang benar ialah yang 

sesungguhnya dipakai dalam(oleh) mayoritas masyarakat Jawa (Pendekatan Deskriptif = 

Kelompok A).  Sebagian peneliti lain berkeyakinan bahwa bahasa yang benar adalah 

ujaran yang dipakai oleh orang yang paling berkompeten dalam menggunakan bahasa itu 

atau yang seharusnya dipakai oleh mayoritas masyarakat itu.  Dalam studi tentang Kromo 

Inggil Bahasa Jawa, misalnya, maka yang dianggap sebagai Kromo Inggil Bahasa Jawa 

yang benar ialah yang digunakan oleh orang Jawa yang mampu berbahasa jawa Kromo 

Inggil yang baik dan benar, seperti orang-orang di lingkungan Keraton. (Pendekatan 

Preskriptif = Kelompok B).  

contoh 6:  Bagaimana menerangkan sistim kalimat? 

Dalam studi tentang kalimat (Syntax),  sebagian peneliti mencoba memahami 

sistem kalimat dengan menganalisis ungkapan yang nampak (terbaca)  atau terdengar. 

Atas dasar ungkapan yang terbaca atau terdengar (Surface Structure) itulah pemahaman 

tentang sistim kalimat diperoleh. (Kelompok A).  Sebagian peneliti lainnya mencoba 

memahami sistem kalimat dengan menganalisis makna kalimat tersebut (Deep Structure) 

dan proses perubahan dari makna ke ungkapan yang terdengar atau terbaca tersebut 

(Transformational Processes). (Kelompok B).  

contoh 7:  Bagaimana menentukan kelulusan siswa? 

Dalam menentukan kelulusan siswa dalam mengikuti sebuah mata kuliah, dosen 

ada yang menggunakan acuan norma kelas yang bersangkutan. Dalam kelas tersebut 

tidak perduli bagaimana tingkat keberhasilan belajarnya, selalu ada sebagian kecil yang 

mendapat A, sebagian kecil yang mendapat C, atau D, dan mayoritas mendapat B. 

(mengikuti kurva normal). (Kelompok A).  Sebagian dosen lainnya menggunakan acuan 

patokan (kriteria) yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kelas seperti ini bisa jadi 

semua mendapat nilai A, atau semua mendapat C, D atau tidak lulus tergantung pada 

tingkat keberhasilan belajar yang sesungguhya. (Kelompok B)  

 TUJUAN PENELITIAN 
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Penelitian yang kegiatannya mulai dengan pertanyaan (rumusan masalah) dan 

berakhir dengan jawaban (kesimpulan atau temuan) beruasaha memahami objek yang 

sedang diteliti. Memahami berarti mendapat informasi (atau bisa menjelaskan) tentang 

sistem, aturan, pola, keteraturan, rumus, kaidah, cara kerja, atau formula tentang obyek 

tersebut ( .noting regularities, patterns, explanation, possible configuration, causal 

flows, proposition).  Setiap peneliti yang sedang meneliti sebuah obyek berasumsi bahwa 

obyek yang sedang diteliti itu memiliki sistem, aturan, pola, keteraturan, rumus, kaidah 

atau cara kerja yang sudah pasti dan atas dasar sistem itulah obyek itu berfungsi.  

(Apabila sistem itu terganggu maka terganggulah fungsi obyek itu atau bahkan rusak). 

Sistem itulah yang dicoba untuk diungkap oleh peneliti. 

Kegiatan peneliti berbeda dengan kegiatan wartawan yang mengamati (observasi) 

obyek (atau peristiwa) kemudian merekam obyek (atau peristiwa) tersebut dalam bentuk 

deskripsi yang siap menjadi berita untuk disajikan kepada khalayak pembaca.  Peneliti, 

setelah mengamati dan merekam hasil pengamatannya, melakukan analisis terhadap hasil 

pengamatannya (data penelitian) dengan menggunakan paradigma keilmuan yang 

dimilikinya sampai akhirnya bisa menerangkan (mendapatkan explanation tentang)  

sistem yang ada pada obyek (atau peristiwa) yang sedang diteliti tersebut. 

Penelitian juga mencoba memahami apa yang sesunggunya menjadi masalah, apa 

penyebab terjadinya suatu masalah di suatu tempat. Pemahaman tentang apa 

masalahnya ini penting dimiliki sebelum seseorang bisa memecahkan masalah tersebut.  

PERAN PENELITIAN DALAM PROSES PENGEMBANGAN PENGETAHUAN  

Peneliti merupakan kelompok terdepan dalam proses mata rantai pengembangan 

pengetahuan karena merekalah yang menggali dan menemukan pengetahuan langsung 

dari obyeknya.  Temuan para peneliti ini dikumpulkan untuk diklasifikasi dan direkam 

dalam tulisan dalam bentuk buku atau jurnal yang siap dibaca oleh orang lain. Kelompok 

kedua (pengumpul hasil-hasil penelitian) ini mengklasifikasi semua temuan penelitian 

yang berupa aturan-aturan tentang bahasa, misalnya, dalam satu body of knowledge yang 

diberi nama Linguistik.  Dalam Linguistik, informasi tentang aturan-aturan bahasa itu 

disubklasifikasi lagi.  Aturan bahasa yang berkaitan dengan suara, misalnya, diklasifikasi 

dalam Fonologi, aturan bahasa yang  berkaitan dengan kosa kata dikalsifikasi dalam 
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Morfologi, aturan bahasa yang  berkaitan dengan kalimat diklasifikasi dalam Sintaks.  

Begitu juga informasi tentang aturan-aturan atau sistem tentang obyek lain seperti tentang 

kedokteran juga  dikelompokkan lagi ke dalam kedokteran gigi, kandungan, jantung, 

paru-paru,kulit, dsb. 

Kelompok ketiga yang terlibat dalam proses mata rantai pengembangan 

pengetahuan ialah para pembaca; yaitu siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan masyarakat 

pembaca lainnya.  Kelompok pembaca ini sudah merasa puas dengan membaca informasi 

yang ada dalam buku-buku, karena dengan membaca itu mereka sudah memiliki 

pengetahuan dan dengan pengetahuan itu mereka sudah bisa menjual jasa seperti 

mengajar, berseminar, ceramah, dsb.   Kelompok keempat dalam mata rantai 

pengetahuan ialah para pembaca yang kemudian mengembangkan dan memanfaatkan 

pengetahuan yang diperoleh  dengan mengaplikasikannya dalam  bentuk teknologi.  

Kegiatan mempelajari dan mendiskusikan metode penelitian pada hakekatnya adalah 

meningkatkan status dari sekedar sebagai kelompok pembaca menjadi kelompok penemu 

atau peneliti  

PARADIGMA QUANTITATIF DAN QUALITATIF 

Karena penelitian pada hakekatnya adalah berusaha mendapatkan informasi tentang 

sistem yang ada (dan beroperasi) pada obyek yang sedang diteliti, maka peneliti perlu 

menentukan cara menemukan informasi tentang sistem yang sedang dicari itu.  Cara 

menemukan informasi itulah yang bervariasi, paling tidak mengikuti pola dua kutub, 

yaitu kutub Kuantitatif dan kutub Kualitatif.  Perbedaan yang tentu saja berawal dari 

paradigma pengetahuan yang berbeda itu nampak pada praktek kegiatan penelitiannya, 

yaitu dalam penentuan tujuan (masalah), penentuan macam data yang dicari, penentuan 

sumber data, penentuan instrumen pengumpul data,  kegiatan pengumpulan dan analisis 

data.  

Verifying vs Generating Theory 

Semua kegiatan penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang sistem 

yang ada pada obyek yang dikaji.  Dalam penelitian Kuantitatif, sebelum informasi  yang 

dicari itu ditemukan, peneliti memprediksi (hypothesize) informasi yang sedang dicarai 
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itu atas dasar teori. Prediksi teoritis tersebut merupakan hypothesis yang akan diuji 

(diverifikasi) kebenarannya dengan informasi empiris yang akan diperoleh dari obyek 

yang sedang diteliti.  Jadi penelitian Kuantitatif mengumpulkan data (misalnya tentang 

perilaku manusia) untuk menjadi dasar pembuktian (verifying) teori-teori yang sudah ada 

(tentang perilaku manusia).  Atas dasar terbukti (ada cukup bukti empiris pendukung) 

atau tidak terbuktinya (tidak ada cukup bukti empiris pendukung) itulah peneliti 

menerangkan sistem dari obyek (tentang perilaku manusia, misalnya) yang ditelitinya 

(Bogdan dan Biklen, 1998:38).   

Penelitian Kualitatif berusaha memahami obyek penelitian (tentang perilaku 

manusia, misalnya) dengan mengamati obyeknya (mengamati proses terjadinya perilaku 

manusia tersebut, misalnya), tanpa harus mencocokkan dengan teori yang sudah ada. 

Teori yang sudah ada tidak membatasi ruang gerak kerja peneliti dalam menangkap atau 

menemukan sistem yang sedang dicarinya (generating theory).  Peneliti secara bebas 

berusaha menemukan sistem (atau teori) yang ada pada obyek penelitiannya. (Bogdan 

dan Biklen, 1998: 38).  

Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian Kuantitatif bisa dirumuskan dengan variabel yang sangat 

jelas dan pasti sebelum penelitian dimulai. Jawaban teoritis (hypothesis) bisa disiapkan 

untuk dites.  Seluruh kegiatan penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang 

telah dipersiapkan atau menguji hypothesis tersebut.  Dalam penelitian Kualitatif,  

masalah penelitian dirumuskan secara umum pada tahap awal penelitian dan kemudian 

difokuskan rumusannya pada saat pengambilan data.  Rumusan awal tersebut 

berkembang pada saat peneliti sudah memiliki sebagian data (atau di tengah seting 

sumber data). (Bogdan dan Biklen, 1998:2). 

Perumusan masalah secara umum di awal kegiatan penelitian qualitatif ini bukan 

berarti bahwa peneliti boleh tidak tahu variabel masalah yang akan diteliti.  Seperti pada 

penelitian Kuantitatif, peneliti kualitatif juga harus mengetahui secara pasti construct dari 

variable atau yang menjadi fokus penelitiannya, walaupun focus itu boleh (bisa jadi) akan 

berkembang (menjadi lebih pasti) pada saat pengumpulan data sudah dimulai. Peneliti 

yang akan mengkaji perilaku suatu masyarakat, misalnya (atau tentang moralitas, budaya, 
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sikap, strategi, dsb), harus mengetahui secara pasti apa yang dimaksud dengan perilaku 

(atau moralitas, budaya, sikap, strategi,) masyarakat yang akan ditelitinya dan bisa 

mengidentifikasi apa yang akan menjadi indikator dari perilaku tersebut.  

Data Verbal vs non-verbal 

Data penelitian Kuantitatif, sebelum (dan untuk keperluan) analisis, direkam dalam 

bentuk simbol dengan huruf (seperti A,B,C,D, dst), atau dengan angka.   Untuk 

kemampuan, misalnya, A digunakan sebagai simbol untuk merekam kemampuan yang  

sempurna, B berarti sangat bagus, C berarti bagus, D berarti kurang, E berarti jelek.  Atau 

untuk jenis kelamin, digunakan simbol 1 untuk pria dan 2 untuk wanita. Angka-angka 

itulah yang nantinya akan dianalisis secara statistik. 

Dalam penelitian Kualitatif, data direkam apa adanya dalam bentuk verbal atau 

gambar (tidak disimbolkan dengan angka atau huruf).  Data soft ini berupa deskripsi 

tentang orang, tempat, atau transkrip percakapan, yang tidak bisa direprersentasikan 

dengan huruf atau angka (Bogdan dan Biklen, 1998:5).   

Dalam penelitian Kuantitatif, bentuk dan macam data yang akan dikumpulkan 

sudah dirancang dengan pasti sebelum pengumpulan data dimulai.  Sebaliknya dalam 

penelitian Kualitatif, macam dan bentuk data yang akan dikumpulkan berkembang 

(berubah dan atau bertambah macamnya) ketika berada di lapangan sedang 

mengumpulkan data. Ketika sedang mengumpulkan data di sebuah ruang kelas, misalnya,  

bila melihat sesuatu yang aneh (bentuk susunan meja yang tidak seperti biasanya, alat-

alat yang aneh, pakaian yang khusus), maka segala yang terlihat atau terdengar aneh di 

ruang kelas tersebut harus dicurigai sebagai sesuatu yang bisa menjadi data yang penting 

(macam data tambahan). (Bogdan dan Biklen, 1998: 6).  

Sampel vs informan 

Dalam penelitian, misalnya tentang Perilaku dagang orang Madura , maka 

sumber data manusianya adalah orang Madura.  Siapa orang Madura itu?  Di sinilah 

letak perbedaan cara mendefinisikan antara pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Dalam 

pendekatan Kualitatif, orang Madura yang menjadi sumber data penelitian harus bisa 

didefinisikan dengan jelas, dengan menyebut ciri khas atau kriteria profil orang Madura.  
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Dari definisi profil orang Madura itu harus bisa diambil satu atau dua atau beberapa 

orang yang memiliki ciri  khas atau karakteristik atau berprofil orang Madura 

sebagaimana yang telah didefinisikan. Orang-orang inilah yang boleh diklaim oleh 

peneliti sebagai orang Madura yang sesungguhnya, atau orang-orang yang memiliki 

authoritas untuk memberikan informasi yang benar tentang orang Madura.  Orang-orang 

inilah yang boleh menjadi sumber informasi (informan) penelitian Kualitatif   Informasi 

yang diperoleh dari orang-orang yang memiliki authoritas ini berlaku bagi siapa saja 

yang menjadi anggota dari komunitas (Madura) tersebut.  Pemberlakuan informasi dari 

satu sumber yang memiliki authoritas paling tinggi kepada setiap anggota lainnya dari 

komunitas yang bersangkutan disebut dengan transfer. (Bogdan dan Biklen, 1998: 32) 

Dalam penelitian Kuantitatif, profil orang Madura itu tidak mungkin bisa 

didefinisikan dengan pasti yang bisa diwakili oleh satu, dua, atau beberapa orang saja.  

Profil orang Madura harus diwakili oleh sebanyak-banyaknya orang Madura sesuai 

dengan ragam orang Madura.  Orang Madura begitu banyak ragamnya, dari segi 

pendidikan, professi, usia, daerah, dsb. sehingga yang bisa menggambarkan profil orang 

Madura adalah sekumpulan orang Madura yang mewakili setiap ragam orang Madura.  

Informasi yang diperoleh dari mayoritas orang-orang Madura yang mewakili (sample) 

berbagai macam ragam orang Madura itulah yang dianggap benar tentang orang Madura.  

Istilah ini disebut dengan generalisasi. (Bogdan dan Biklen, 1998: 32).   

Satu Macam Sumber vs Banyak Macam Sumber Data.   

Dalam Penelitian Kualitatif, selain informasi yang diperoleh langsung dari orang 

Madura yang sesungguhnya, informasi tentang orang Madura juga bisa diperoleh lewat 

dokumen, perhiasan dan atau pakaian orang Madura, foto-foto orang Madura, memo, dsb. 

(Bogdan dan Biklen, 1998:5). Data lain yang bisa dikumpulkan bisa juga bersumber dari 

lelucon, ungkapan-ungkapan slang, gerakan-gerakan tubuh yang terrekam dalam 

dokumen yang ada.. Pendeknya, apapun (peristiwa, seting, artifaacts) yang dikira 

berpotensi memberikan data yang diperlukan akan diambil sebagai sumber data (Marshall 

and Rossman, 1995:55). Dalam Penelitian Kuantitatif, sumber data lain tidak digunakan 

untuk mengumpulkan informasi (data).  
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Satu Teknik vs Banyak Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan sifat sumber data yang hanya satu macam tapi dalam jumlah yang 

sebesar mungkin (sampel), instrumen pengumpul datanya yang juga hanya satu macam, 

maka teknik pengumpulan data dalam penelitian luantitatif hanya satu macam; misalnya, 

dengan angket saja, dengan pengamatan saja, atau dengan wawancara saja. Kalau toh 

lebih dari satu macam teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 

luantitatif, hal itu dilakukan sekedar untuk validasi data secukupnya saja. 

Dalam penelitian kualitatif, karena data diambil dari berbagai sumber, dengan 

peneliti sendiri yang berfungsi sebagai instrumen pengumpul data (human instrument) 

yang boleh dilengkapi dengan berbagai macam instrumen, maka pengumpulan data (yang 

harus dilakukan sendiri oleh peneliti walaupun boleh dibantu oleh orang lain) dilakukan 

dengan berbagai macam teknik sekaligus, misalnya wawancara, observasi, pemancingan, 

pengkajian dokumen, ornamen, tata ruang, gerak-gerik, cara berpakaian, dsb.  

Seting Alami vs Non-Alami 

Dalam penelitian Kualitatif, peneliti berkeyakinan bahwa perilaku seseorang sangat 

terpengaruh oleh lingkungannya.  Oleh karena itu, untuk mendapatkan yang seauthentic 

mungkin, peneliti harus mengambil data dari sumber data pada saat sumber data tersebut 

berada pada habitatnya yang asli; guru sedang mengajar di kelasnya, artis sedang 

beracting di panggung, remaja sedang santai di kafetaria, sedang ngobrol di tempat 

umum, kaum gay sedang operasi di daerah operasinya, pedagang sedang berjualan di 

pasar, dsb. (Bogdan dan Biklen, 1998:4). 

Natural seting ini tidak penting dalam penelitian Kuantitatif, oleh karena itu 

pengumpulan data bisa saja dilakukan di laboratorium yang jauh dari context aslinya.  

Analisis Deduktif vs Induktif 

Dalam penelitian Kuantitatif, informasi tentang sistem, aturan, configuation, causal 

flows, atau pola yang diperoleh dari sumber data dianggap benar apabila informasi itu 

bersumber dari semua (atau mendekati semua atau mendekati semua yang mewakili) 
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sumber yang menjadi populasi.  Informasi tentang perilaku dagang orang Madura, 

misalnya, dianggap benar apabila diperoleh dari (atau hasil pengamatan terhadap) semua 

(atau mendekati semua atau mendekati semua yang mewakili) orang Madura yang 

melakukan kegiatan berdagang. Pola pikir ini disebut dengan analisis Deduktif. 

Sebaliknya dalam penelitian Kualitatif, informasi tentang sistem, aturan, atau  pola 

yang diperoleh dari sumber data dianggap benar apabila informasi itu bersumber dari 

orang (atau obyek) yang memiliki autoritas paling tinggi (berkompeten) sebagai sumber 

data.  Informasi tentang perilaku dagang orang Madura, misalnya, dianggap benar 

apabila informasi itu diperoleh dari (atau hasil pengamatan terhadap) orang yang paling 

berkompeten mewakili orang Madura yang melakukan kegiatan berdagang. Pola pikir ini 

disebut dengan analisis Induktif.  

Linear vs Circular Procedure 

Dalam penelitian Kuantitatif, tahapan masing-masing kegiatan penelitian bersifat 

linear, yaitu urut dari yang pertama, diikuti yang kedua, demikian dst. hingga selesai; 

mulai dari tahap kegiatan perumusan masalah, kemudian kegiatan pengembangan 

instrumen, kegiatan pengumpulan data, kegiatan analisis data, pengambilan kesimpulan, 

dan akhirnya pelaporan.  Satu tahap harus selesai dulu dengan tuntas sebelum tahap 

berikutnya akan dimulai.atau dengan kata lain setiap tahap menjadi prasyarat bagi tahap 

berikutnya. 

Dalam penelitian Kualitatif, tahap kegiatan penelitian tidak linear. Setelah masalah 

dirumuskan, misalnya, peneliti pergi ke lapangan untuk mengumpulkan data.  Pada saat 

pengumpulan data ini, boleh saja peneliti kembali ke tahap kegiatan perumusan masalah  

untuk memodifikasi atau mempertajam fokus masalah atau bahkan merubah sekalipun. 

Begitu juga yang bisa terjadi pada saat kegiatan pengumpulan data dan kegiatan analisis 

data.  

Snowballing Technique 

Dalam penelitian kualitatif, temuan penelitian tidak dihasilkan dari satu kali 

kegiatan pengumpulan data dan satu kali kegiatan analisis data, melainkan merupakan 

hasil bertahap dari yang sementara sampai ke hasil akhir dari beberapa kali kegiatan  
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pengumpulan data, dan analisis data yang berlangsung secara circulair.  Kegiatan 

pengumpulan data (tahap I) langsung diikuti kegiatan analisis data (tahap I) yang 

menghasilkan simpulan sementara (hipotesis I).  Hipotesis I adalah simpulan sementara 

yang perlu dikonfermasi dengan melakukan kegiatan pengumpulan data lagi (tahap II), 

dana analisis data (tahap II),  sehingga menghasilkan hipotesis II. yang memodifikasi, 

restructure (memverifikasi, menambah, atau bahkan menolak) hipotesis I. Apabila dari 

hipotesis II tersebut temuan belum dirasa cukup,  kegiatan pengumpulan data dan analisis 

data pada tahap III perlu dilakukan lagi. Demikian seterusnya sampai dihasilkan temuan 

yang bisa diyakini kebenarannya. Pada saat itulah hipoteis (setelah mengalami revisi 

beberapa kali melalui beberapa circle) menjadi temuan penelitian.  

Proses vs Produk 

Obyek penelitian Kuantitatif adalah suatu kondisi, fenomena, atau hasil dari suatu 

proses.  Lihat contoh 1 tentang aliran behavioristic psychology atau contoh 6 tentang 

aliran Linguistik Surface Structure.  Obyek penelitian Kuantitatif, misalnya, berupa  

kemampuan berbahasa Inggris para mahasiswa pada akhir semester 5, hasil experimen, 

opini masyarakat terhadap keberhasilan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, atau 

pendapat mahasiswa terhadap efektifitas proses pembelajaran yang diikuti,  dsb.  

Penelitian Kualitatif lebih memfokuskan kajiannya pada proses terbentuknya 

peristiwa, kondisi, fenomena, atau hasil. Lihat contoh 1, misalnya, pada aliran 

Cognitivistic atau Constructivistic Psychology  atau contoh 6  pada aliran Deep Structure 

dan Transformational Process.  Mengacu pada contoh obyek kajian penelitian Kuantitaif 

di atas, misalnya, penelitian Kualitatif memfokuskan kajiannya pada informasi tentang 

proses yang bisa menjelaskan mengapa kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa pada 

akhir semester 5 seperti itu adanya, atau mengapa hasil experimen seperti itu adanya, atau 

mengapa masyarakat berpendapat seperti itu kepada Presiden SBY.  

Instrumen Manusia vs Instrumen Bukan Manusia 

Dalam penelitian Kuantitatif, instrumen untuk mengumpulkan data yang 

dikembangkan dengan baik akan bisa berfungsi (sendiri) untuk mengumpulkan data yang 

valid dan reliabel. Instrumen yang baik bisa diserahkan kepada orang lain (selain 
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peneliti) untuk digunakan mengumpulkan data, atau dengan kata lain pengumpulan data 

tidak harus dilakukan sendiri oleh peneliti.  Peneliti tinggal menganalisis data yang telah 

dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tersebut. 

Dalam penelitian Kualitatif, karena peneliti harus menganalisis data (memahami 

makna yang terkandung dalam data) langsung di lapangan dan menentukan macam dan 

jumlah data yang akan dikumpulkan untuk berulang kali menguji hipotesis (simpulan 

sementara atas dasar data yang telah dianalisis, bukan jawaban sementara yang bersifat 

teoritis seperti dalam penelitian Kuantitatif), maka pengumpulan data tidak bisa 

diserahkan kepada orang lain, tetapi harus dikerjakan sendiri oleh peneliti (human 

instrument). Instrumen boleh saja dipersiapkan untuk membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data tetapi pengumpulan data ini harus dilakukan sendiri oleh peneliti, 

tidak bisa diserahkan kepada orang lain. 

Selain itu ada beberapa alasan lain mengapa peneliti sendiri harus bertindak sebagai 

pengumpul data, antara lain; peneliti sendirilah yang paling mengetahui apa yang sedang 

diteliti, data apa dan seberapa banyak yang perlu dikumpulkan, peneliti (manusia) 

mampu menangkap makna yang tersirat, yang tersembunyi atau yang ditutup-tutupi, 

mampu melihat apakah informan jujur atau berbohong, sedang takut atau sungkan,  

mampu menggali lebih jauh informasi yang kurang lengkap, bisa merekam context saat 

informasi diperoleh, dsb. 

Karena pengumpulan data harus dilakukan sendiri oleh peneliti dengan melibatkan 

diri pada konteks, kegiatan, atau habitat sumber informasi (disebut participant 

observation), peneliti harus menjaga obyektivitas dirinya setinggi mungkin (menekan 

sedikit mungkin subyektivitas dirinya). Peneliti, walaupun terlibat pada konteks, 

kegiatan, atau habitat sumber informasi (ikut arus), tidak boleh menjadi (tidak hanyut 

dalam) bagian atau anggota, atau simpatisan dari komunitas, konteks, atau habitat 

tersebut. Peneliti tidak boleh berada dalam suasana ketakutan (atau menakutkan bagi 

sumber informasi), sungkan, membenci atau sangat mencintai konteks dari, habitat dari, 

atau bahkan informan atau anggota komunitas yang sedang diteliti. Peneliti tidak boleh 

membawa praduga, baik praduga positif atau praduga negatif terhadap informasi yang 

akan atau sedang dikumpulkan. Peneliti tidak boleh membawa pesan sponsor yang 

mengurangi tingkat orisinalitas, obyektivitas, dan kealamiahan informasi. 



 
19

  
PENUTUP 

Artikel ini tidak bermaksud untuk menyatakan mana di antara dua pendekatan 

(Kuantitatif dan Kualitatif) yang lebih ilmiah atau lebih benar.  Kedua-duanya benar dan 

ilmiah sesuai dengan paradigma masing-masing.  Dengan memahami perbedaan 

paradigma penelitian ini, peneliti bisa menentukan apakah data yang akan dikumpulkan 

untuk penelitiannya tepat didekati secara Kuantitatif atau Kualitatif. Data penelitian 

tertentu mungkin tepat didekati secara kuantitatif sedangkan data lain mungkin tepat 

didekati secara Kualitatif.  Tugas peneliti adalah memilih pendekatan yang paling tepat 

untuk penelitiannya, bukan mempertentangkan antara kedua pendekatan ini atau 

menggabungkan keduanya. Dalam satu penelitian, ke dua pendekatan ini boleh saja 

dipakai bersama-sama untuk dua macam data yang sifatnya berbeda.  Yang tidak 

dibenarkan adalah menggunakan ke dua pendekatan ini (secara gabungan) untuk satu 

macam data.   
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