A. Metode Pengumpulan Data
Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses peneliti
dalam pengumpulan data. Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan
data akan membuat proses analisis menjadi sulit. Selain itu hasil dan kesimpulan
yang akan didapat pun akan menjadi rancu apabila pengumpulan data dilakukan
tidak dengan benar.
Masing-masing penelitian memiliki proses pengumpulan data yang berbeda,
tergantung dari jenis penelitian yang hendak dibuat oleh peneliti. Pengumpulan data
kualitatif pastinya akan berbeda dengan pengumpulan data kuantitatif.
Pengumpulan data statistik juga tidak bisa disamakan dengan pengumpulan data
analisis.
Pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
Terdapat langkah pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang harus
diikuti. Tujuan dari langkah pengumpulan data dan teknik pengumpulan data ini
adalah demi mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan
penelitian pun tidak akan diragukan kebenarannya.
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan
dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan penelitian, seorang
peneliti biasanya telah memiliki dugaan berdasarkan teori yang ia gunakan, dugaan
tersebut disebut dengan hipotesis. Walaupun dalam panduan penulisan STIBA
Makassar hipotesis tidak tertulis secara implisist, namun secara eksplisit hipotesis
tetap dilakukan. Untuk membuktikan hipotesis secara empiris, seorang peneliti
membutuhkan pengumpulan data untuk diteliti secara lebih mendalam.
Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam
hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan
sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan
masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud,
mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal
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tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk
melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep.
Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan
peneliti untuk mengumpulkan data. Cara-cara tersebut antara lain teknik observasi,
wawancara mendalam, kajian dokumen, dan Focus Group Discussion.
1. Teknik Observasi
Teknik observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang
dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptif. Teknik observasi berasal dari
kata observation yang berarti pengamatan. Teknik observasi digunakan untuk
memahami pola, norma, dan makna perilaku dari informan yang diteliti.
Teknik observasi terbagi menjadi dua jenis. Kedua jenis observasi tersebut
yaitu observasi partisipatif dan observasi non-partisipan. Observasi partisipatif
adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati dan berpartisipasi
langsung dengan kehidupan informan yang sedang diteliti. Contoh dari observasi
partisipan adalah peneliti yang memutuskan tinggal di Suku Pedalaman selama satu
bulan untuk melihat langsung adat-adat pernikahan di sana yang kemudian
digunakan untuk data penelitiannya.
Adapun pada observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat aktif dalam
kehidupan informan, tetapi hanya menjadi pengamat independen. Contoh dari
observasi non-partisipan adalah peneliti yang hanya datang 2 atau 3 kali ke Suku
Pedalaman untuk melihat adat-adat pernikahan di sana.
Kelebihan dari teknik observasi adalah peneliti bisa terlibat langsung
dengan keseharian informan dan dapat mengetahui subjek penelitiannya secara
langsung. Sedangkan kelemahannya adalah keseharian subjek penelitiannya bisa
terganggu.
2. Wawancara Mendalam
Teknik wawancara mendalam dilakukan jika kamu butuh data deskriptif
yang cukup banyak. Metode ini sering digunakan bersamaan dengan penggunaan
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metode observasi. Untuk penelitian kualitatif, pertanyaan yang digunakan dalam
wawancara merupakan pertanyaan terbuka, sehingga informan bisa menjawab
dengan lebih komprehensif.
Dengan menggunakan metode wawancara, peneliti bisa mendapatkan
informasi primer dari informan dan juga bisa berinteraksi secara langsung. Tetapi,
kelemahannya antara lain tingkat komprehensif pada hasilnya sangat bergantung
dengan seberapa banyak kamu bisa menggali informasi dari informan.
Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara
sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.
Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui,
yakni;
1) Mengenalkan diri,
2) Menjelaskan maksud kedatangan,
3) Menjelaskan materi wawancara, dan
4) Mengajukan pertanyaan.
Selain itu, agar informan dapat menyampaikan informasi yang
komprehensif sebagaimana diharapkan peneliti, maka berdasarkan pengalaman
wawancara yang penulis lakukan terdapat beberapa kiat sebagai berikut;
1) Ciptakan suasana wawancara yang kondusif dan tidak tegang.
2) Cari waktu dan tempat yang telah disepakati dengan informan,
3) Mulai pertanyaan dari hal-hal sederhana hingga ke yang serius,
4) Bersikap hormat dan ramah terhadap informan,
5) Tidak menyangkal informasi yang diberikan informan,
6) Tidak menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi yang tidak ada
hubungannya dengan masalah/tema penelitian,
7) Tidak bersifat menggurui terhadap informan,
8) Tidak menanyakan hal-hal yang membuat informan tersinggung atau
marah, dan
9) Sebaiknya dilakukan secara sendiri,
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10) Ucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dan minta disediakan
waktu lagi jika ada informasi yang belum lengkap.
Dalam aplikasinya erdapat dua jenis wawancara, yakni:
1) wawancara mendalam (in-depth interview), dimana peneliti menggali
informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan
kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman
pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan
dilakukan berkali-kali;
2) wawancara terarah (guided interview) di mana peneliti menanyakan
kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda
dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan,
yakni suasana tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan
yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau
peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada
bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku.
Dalam praktik sering juga terjadi jawaban informan tidak jelas atau kurang
memuaskan. Jika ini terjadi, maka peneliti bisa mengajukan pertanyaan lagi secara
lebih spesifik. Selain kurang jelas, ditemui pula informan menjawab “tidak tahu”.
Namun jika terjadi jawaban “tidak tahu”, maka peneliti harus berhati-hati dan tidak
lekas-lekas pindah ke pertanyaan lain. Sebab, makna “tidak tahu” mengandung
beberapa arti, yaitu:
1) Informan memang tidak mengerti pertanyaan peneliti, sehingga untuk
menghindari jawaban “tidak mengerti", dia menjawab “tidak tahu”.
2) Informan sebenarnya sedang berpikir memberikan jawaban, tetapi
karena suasana tidak nyaman dia menjawab “tidak tahu”.
3) Pertanyaannya bersifat personal yang mengganggu privasi informan,
sehingga jawaban “tidak tahu’ dianggap lebih aman
4) Informan memang betul-betul tidak tahu jawaban atas pertanyaan yang
diajukan. Karena itu, jawaban “tidak tahu" merupakan jawaban sebagai
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data penelitian yang benar dan sungguh yang perlu dipertimbangkan
oleh peneliti.

3. Kajian Dokumen
Jenis metode pengumpulan data yang lain adalah menggunakan kajian
dokumen untuk mencari data penelitian kualitatif. Contoh kajian dokumen yang
bisa digunakan antara lain meneliti naskah lama, foto-foto, film, maupun hasil
penelitian sebelumnya atau buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.
4. Focus Group Discussion
Metode terakhir yang bisa digunakan untuk memperoleh data kualitatif
adalah Focus Group Discussion. Focus Group Discussion merupakan salah satu
bentuk teknik wawancara kelompok yang dilakukan peneliti untuk memetakan
masalah awal penelitian dan memahami fokus kelompok kecil yang sedang diteliti.
Metode ini tidak hanya digunakan untuk penelitian saja,. Beberapa perusahaan dan
institusi pemberi beasiswa juga menggunakan metode ini untuk menyeleksi
pendaftarnya.
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B. Instrumen Penelitian
Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai
instrumen sekaligus pengumpil data. Instrumen selain manusia (seperti; angket,
pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan,
tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci.
Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena
peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang
ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan eneliti harus dijelaskan,
apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek penelitian. Ini
berkaitan dengan keterlibatan peneliti dalam kancah penelitian, apakah terlibat aktif
atau pasif.
Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau
pengamatan, atau daftar prtanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan
informasi. Instrumen itu disebut pedoman pengamatan atau pedoman wawancara
atau kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang
dipergunakan. Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam
mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik,
sehingga mudah diolah.
Instrumen pengumpulan data juga adalah alat yang digunakan untuk
mengukur data yang hendak dikumpulkan. Instrumen pengumpulan data ini pada
dasarnya tidak terlepas dari metode pengumpulan data. Bila metode pengumpulan
datanya adalah depth interview (wawancara mendalam), instrumennya adalah
pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur. Bila metode pengumpulan datanya
observasi/pengamatan, instrumennya adalah pedoman observasi atau pedoman
pengamatan terbuka/tidak terstruktur. Begitupun bila metode pengumpulan datanya
adalah dokumentasi, instrumennya

adalah format

pustaka

atau format

dokumen.Secara operasional, pengukuran merupakan suatu prosedur perbandingan
antar atribut yang hendak diuur dengan alat ukurnya.
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Peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) Peneliti sebagai alat peka dan bereaksi terhadap segala stimulus dari
lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi
penelitian.
2) Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek
keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3) Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa
test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali
manusia.
4) Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami
dengan pengetahuan semata untuk memahaminya kita perlu sering
merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5) Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang
diperoleh. Ia dapat menafsirkannnya, melahirkan hipotesis dengan
segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis
yang timbul seketika.
6) Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan
berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan
segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan,
perbaikan dan pelakan.
Jadi bisa terlihat bahwa Instrumen penelitian memang adalah alat-alat yang
diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan
menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat-alat
penelitian dalam metode kualitatif dengan yang dalam metode penelitian
kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, atau instrumen utama dalam pengumpulan
data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti.
Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara
bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan
dari orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara. Dalam hal ini,
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seorang pewawancara yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya,
meminta, mendengar, dan mengambil. Berbeda dari penelitian kualitatif, dalam
penelitian kuantitatif alat pengumpulan data mengacu pada satu hal yang
dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan data, biasanya dipakai untuk menyebut
kuisioner. Hal pokok dari perbedaan tersebut adalah dalam penelitian kualitatif
peneliti sendiri yang harus mengumpulkan data dari sumber, sedangkan dalam
penelitian kuantitatif orang yang diteliti (responden) dapat mengisi sendiri
kuisioner tanpa kehadiran peneliti, umpamanya survei electronik atau kuesioner
yang dikirimkan.
Intinya dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada
menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa,
segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian,
prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu
semuana tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu
masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba
tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri
sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.
Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data
adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya,
mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan
data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Oleh
karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar
dapat diakui kebenaran datanya.
Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti
sebagai instrument utama penelitian memerlukan instrumen bantuan. Ada dua
macam instrument bantuan yang lazim digunakan yaitu:
1) Panduan atau pedoman wawancara mendalam. Ini adalah suatu tulisan
singkat yang berisikan daftar informasi yang perlu dikumpulkan.
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Pertanyaan-pertanyaan lazimnya bersifat umum yang memerlukan
jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak;
2) Alat rekaman. Peneliti dapat menggunakan alat rekaman seperti, tape
recorder, telepon seluler, kamera fot, dan kamera video untuk merekam
hasil wawancara. Alat rekaman dapat dipergunakan apabila peneliti
mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara.
Keikutsertaan peneliti dalam penjaringan data menentukan keabsahan data
yang dikumpulkan dalam penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti
memungkinkan adanya peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
Hal itu dapat dijelaskan atas alasan sebagai berikut:
1) Peneliti mempunyai kesempatan untuk mempelajari kebudayaan subjek
yang diteliti sehingga dapat menguji ketidak benaran informasi yang
disebabkan distorsi, baik berasal dari diri sendiri maupun dari informan
(seperti berpura-pura, berbohong, menipu dsb).
2) Peneliti mempunyai kesempatan untuk mengenali konteks lebih baik,
sehingga lebih mudah untuk menghindari adanya kemungkinan
terjadinya distorsi.
3) Peneliti mempunyai kesempatan untuk membangun kepercayaan para
subjek dan kepercayaan peneliti pada diri sendiri. Hal ini juga penting
untuk mencegah subjek untuk melakukan usaha "coba-coba".
4) Memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka terhadap pengaruh
ganda, yaitu faktor- faktor konsektual dan pengaruh bersama pada
peneliti dan subjek
Kegunaan instrumen penelitian antara lain:
a) Sebagai pencatat informasi yang disampaikan oleh responden
b) Sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara
c) Sebai alat evakuasi performa pekerjaan staf peneliti
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Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai
instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.
1. Bentuk-Bentuk Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting untuk
membantu perolehan data dilapangan. Sebelum menyusun instrument penelitian,
penting untuk diketahui pula bentuk-bentuk instrumen yang digunakan dalam
penelitian sebagai berikut:
a. Bentuk Instrumen Tes
Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang
dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan
kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal
ter terdiri atas butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili satu jenis variabel yang
diukur. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapatt beberapa macam tes,
yaitu:
-

Tes kepribadian atau personality test, digunakan untuk mengungkap
kepribadian seseoranng yang menyangkut konsep pribadi, kreativitas,
disiplin, kemampuan, bakat khusus, dan sebagainya

-

Tes bakat atau aptitude test, tes ini digunkan untuk mengetahui bakat
seseorang.

-

Tes inteligensi atau intelligence test, dilakukan untuk memperkirakan
tingkat intelektual seseorang.

-

Tes sikap atau attitude test, digunakan untuk mengukur berbagai sikap
oranng dalam menghadapi suatu kondisi,

-

Tes minat atau measures of interest, ditunjukan untuk menggali minat
seseorang terhadap sesuatu,

-

Tes prestasi atau achievement test, digunakan untuk mengetahui pencapaian
sesorang setelah dia mempelajari sesuatu.
Bentuk instrumen ini dapat dipergunkan salah satunya dalam mengevaluasi

kemampuan hasil belajar siswa disekolah dasar, tentu dengan memperhatikan aspek
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aspek mendasar seperti kemampuan dalam pengetahuan, sikap serta keterampilan
yang dimiliki baik setelah mennyelesaikan salah satu materi tertentu atau seluruh
materi yang telah disampaikan.

b. Bentuk Instrumen Interview
Suatu bentuk dialaog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh
informasi dari responden dinamakan interview. Instrumennya dinamakan pedoman
wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan
secara terstruktur dan tidak terstruktur (bebas). Secara bebas artinya pewawancara
bebas menanakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar
pedomannya. Syarat interview seperti ini adalah pewawancara harus tetap
mengingat data yang harus terkumpul. Lain halnya dengan interview yang bersifat
terpimpin, pewawancara berpedoman pada pertanyaan lengkap dan terperinci,
layaknya sebuah kuesioner. Selain itu ada juga interview yang bebas terpimpin,
dimana pewawancara bebas melakuakan interview dengan hanya menggunakan
pedoman yang memuat garis besarnya saja.
Peneliti harus memutuskan besarnya strukrtur dalam wawancara, struktur
wawancara dapat berada pada rentang tidak berstruktur sampai berstruktur.
Penelitian kualitatif umumnya menggunakan wawancara tidak berstruktur atau
semi berstruktur.
-

Wawancara tidak berstruktur, tidak berstandard, informal, atau berfokus
dimulai dari ertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian.
Wawancara ini biasanya diikuti oleh suatu kata kunci, agenda atau daftar
topik yang akan mencakup dalam wawancara. Namun tidak ada pertanyaan
yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal sekali.

-

Wawancara semi berstuktur, wawancara ini dimulai dari isu yang mencakup
dalam pedoman wawancara. Pedoman wawancara bukanlah jadwal seperti
dalam penelitian kuantitatif. Sekuensi pertanyaan tidaklah sama ada tiap
partisipan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu.
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Namun pedoman wawancara menjamin peneliti dapat mengumpulkan jenis
data yang sama dari partisipan.

-

Wawancara berstruktur atau berstandard. Beberapa keterbatasan pada
wawancara jenis ini membuat data yang diperoleh tidak kaya. Jadwal
wawancara

berisi

sejumlah

pertanyaan

yang telah

direncanakan

sebelumnya. Tiap partisipan ditanyakan pertanyaan yang sama dengan
urutan yang sama pula. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner survei
tertulis.
-

Wawancara kelompok. Wawancara kelompok merupakan instrumen yang
berharga untuk peneliti yang berfokus pada normalitas kelompok atau
dinamika seputar isyu yang ingin diteliti

-

Faktor prosedural/ struktural, dimensi prosedural bersandar pada
wawancara yang bersifat natural antara peneliti dan partisipan atau disebut
juga wawancara tidak berstruktur.

-

Faktor konstekstual. Dimensi konsektual mencakupi jumlah isyu. Pertama,
terminologi yang di dalam wawancara dianggap penting. Kedua, konteks
wawancara yang berdampak pada penilaian respon.
Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat

mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan dengan masa lampau,
masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan data yang dihasilkan dari
wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu
membentuk informasi yang utuh dan menyuluruh dalam mengungkap penelian
kualitatif.
c. Wawancara Mendalam (in-depth interview)
Selain itu, dalam penelitian kualitatif juga memperoleh data dengan metode
wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil
bertatap muka antar pewanwancara dengan informan atau orang yang
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diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara,
dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial informan. Ada beberapa
faktor yang dapat memengaruhi kualitas wawancara mendalam yang perlu
dikontrol oleh peneliti, yaitu:
-

Jenis kelamin pewawancara. Perbedaan jenis kelamin pewawancara dengan
orang yang diwawancarai dapat memengaruhi kualitas data. Pewawancara
perempuan

mungkin

mendapatkan

informasi

yang

berbeda

dari

pewawancara laki-laki dari seorang informan, bukan Karena kualitas
pertanyaannya atau karena cara mereka bertanya, tetapi lebih karena jenis
kelaminnya.
-

Perilaku pewawancara. Perilaku pewawancara ketika proses wawancara
mendalam dapat pula memengaruhi kualitas informasi yang diperoleh dari
para informan. Pewawancara perlu sensitif terhadap perbuatannya yang
dapat menyinggung informannya.

-

Situasi wawancara. Situasi wawancara seperti apakah wawancara dilakukan
secara santai atau tegang, apakah para informan dalam situasi yang terburuterburu karena ada pekerjaan yang ahrus diselesaikan segera, apakah
wawancara dilakukan dikantor atau dirumah dan sebagainya juga dapat
memengaruhi kualitas wawancara.

d. FGD (Focus Group Discussion)
FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.
Karena FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data, maka FGD dilakukan untuk
mengumpulkan data tertentu bukan untuk disiminasi informasi dan bukan pula
untuk membuat keputusan. Sehubungan dengan itu, ketika akan memilih untuk
menggunakannya setiap penyelenggara FGD harus merumuskan atau menetapkan
data yang akan dikumpulkan dengan melakukan GGD. Pada dasarnya, FGD adalah
suatu wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan sekelompok orang
dalam waktu. Sekelompok orang tersebut tidak diwawancarai terpisah, melainkan
bersamaan dalam suatu pertemuan.
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Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui oleh peneliti dalam
melaksanakan FGD, yaitu:
-

Tidak ada jawaban benar atau salah dari responden. Setipa orang (peserta
FGD) harus merasa bebas dalam menjawab, berkomentar atau berpendapat
(positif atau negatif) asal sesuai dengan permasalahan diskusi.

-

Selain interaksi dan perbincangan harus terekam dengan baik.

-

Diskusi harus berjalan dalam suasana informal, tidak ada peserta yang
menolak menjawab. Meskipun tidak ditanya, peserta dapat memberikan
komentar sehingga terjadi tukar pendapat secarat erus-menerus.

-

Moderator harus mampu membangkitkan suasana diskusi agar tidak ada
yang mendominasi pembicaraan dan tidak ada yang jarang berkomentar
(diam saja)

e. Bentuk Instrumen Observasi
Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagi pemusatan perhatian
terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data.
Observasi merupakan pengamatan langsunng dengan menggunakan penglihatan,
penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan.
Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes,
kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara.
Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai
pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian
kualitatis digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek
penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang
diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Observasi dalam
penelitian kualitatif peneliti harus memahami terlebih dahulu variasi pengamatan
dan peran-peran yang dilakukan peneliti.
Ada beberapa bentuk observasi, yaitu: 1) Observasi partisipasi, 2) Observasi
tidak terstruktur, dan 3) Observasi kelompok. Berikut penjelasannya:
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-

Observasi partisipasi adalah (participant observation) adalah metode
pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian
melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam
keseharian informan.

-

Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa
menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan
pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

-

Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim
peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.
Menurut peranannya, observer dibagi menjadi observasi partisipan dan non

partisipan. Pada beberapa pengamatan juga dikenalkan kombinasi dari peran
observer, yaitu pengamat sebagai partisipan (observer as participant), partisipan
sebagai pengamat (participant as observation).
Observasi menurut situasinya dibagi menjadi free situation yaitu observasi
yang dilakukan dalam situasi bebas, observasi dilakukan tanpa adanya hal-hal atau
faktor yang membatasi; manipulated situation yaitu observasi yang dilakukan pada
situasi yang dimanipulasi sedemikian rupa. Observer dapat mengendalikan dan
mengontrol situasi; partially controlled situation yaitu observasi yang dilakukan
pada dua situasi atau keadaan free situation dan situasi manipulatif.
Menurut sifat observasi, terdiri dari observasi stematis yaitu observasi yang
dilakukan menurut struktur yang berisikan faktor-faktor yang telah diatur
berdasarkan kategori, masalah yang hendak diobservasi; dan observasi non
sistematis yaitu observasi yang dilakukan tanpa struktur atau rencana terlebih
dahulu, dengan demikian observer dapat menangkap apa saja yang dapat ditangkap.
f. Bentuk Instrumen Dokumentasi
Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam yaitu pedoman
dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya,
dan check-list yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya.
Perbedaan anatar kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas gejala yang
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diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang
dalam kolom gejala, sedangkan check-list, peneliti memberikan tally pada setiap
pemunculan gejala.
Instrumen

dokumentasi

dikembangkan

untuk

penelitian

dengan

menggunakan pendekatan analisis. Selain itu digunakan juga dalam penelitian
untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang
pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan bena-benda bersejarah
seperti prasasti dan artefak.
Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari
data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen dalam penelitian
kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari obyek yang
diteliti.

2. Kriteria Instrumen Yang Baik
Alat ukur atau instrumen kualitatif yang baik harus memenuhi dua syarat
yaitu kredibilitas dan relibilitas. Suatu alat ukur yang tidak reliabel atau tidak valid
akan menghasilakn kesimpulan yang bias, kurang sesuai dengan yang seharusnya,
dan akam memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau
individu yang dikenal tes itu.
a. Kredibilitas
Kredibilitas penelitian kualitatif secara langsung ataupun tidak dipengaruh
oleh pengaruh-pengaruh berikut :
-

Lokasi.
Kajian bisa saja atau mungkin di lakukan pada tempat-tempat yang berbeda.
Jika ia dilakukan di suatu lokasi di mana faktor-faktor yang dikaji tidak ada,
interpretasi hasil kajian menjadi kurang kredibel karena orang-orang yang
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berada di lokasi lain tidak dapat memahami dan kurang setuju atas
interpretasi peneliti.
-

Fokus.
Keadaan ini terjadi apabila pengkaji hanya fokus dan melaporkan hal atau
tingkah laku yang konsisten dan mempunyai corak tertentu saja. Pengkaji
seharusnya juga melaporkan atau memfokuskan kajiannya atas hal-hal yang
tidak konsisten, jika ia memberi makna dan implikasi tertentu. Kajian yang
hanya melaporkan hal-hal yang konsisten saja mungkin akan dipertanyakan
kredibilitasnya.

-

Elit.
Bagi kajian yang melibatkan kelompok-kelompok elit tertentu, informasi
yang dikumpulkan mungkin akan dipengaruhi oleh argumenargumen
kelompok elit yang berkuasa. Bias dalam laporan akan terjadi dan ini akan
mengurangi kredibilitas kajian.

-

Situasi.
Pengkaji yang melakukan kajian pada suatu situasi tertentu mungkin akan
terpengaruh dengan situasi pengkaji sendiri. Perasaan dan pengalaman
pengkaji akan mempengaruhinya untuk membuat laporan yang kurang tepat
jika kajian dilakukan dalam beberapa situasi yang berbeda.

-

Konsep.
Pemahaman mengenai konsep-konsep yang dikaji mungkin berbeda antara
pengkaji dengan subjek yang dikaji. Apakah yang disebut oleh subjek kajian
dalam wawancara mungkin diuraikan sebagai konsep yang berlainan oleh
pengkaji karena pemahaman pengkaji dan subjek yang dikaji tentang suatu
konsep itu berbeda.
Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan peneliti untuk memperoleh tingkat

kredibilitas yang tinggi antara lain dengan keterlibatan peneliti dalam kehidupan
pasrtisipan dalam waktu yang lama dan berupaya melakukan konfirmasi dan
klarifikasi data yang diperoleh dengan para partisipan; member checks (kembali
mendatangi partisipan setelah analisis data) atau melakukan diskusi panel dengan
para ekspertis/ahli untuk melakukan reanalysis data yang telah diperoleh (peer
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checking). Aktivitas lainnya yaitu melakaukan observasi secara mendalam juga
perlu dilakukan sehingga peneliti dapat memotret sebaik mungkin fenomena sosial
yang diteliti seperti adanya.
Validitas data dapat diusahakan melalui informant review. Sebelum data
disajikan, didiskusikan terlebih dahulu dengan informant sebagai sumber datanya.
Dengan demikian terjadi kesepahaman antara peneliti sebagai instrumen
penganalisis data dan informantsebagai sumber datanya, sehingga unit-unit laporan
yang disusun telah disetujui informant. Hal itu menunjukkan bahwa data yang
ditemukan tidak diragukan keabsahannya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai
dasar pijakan dalam menarik simpulan penelitian.
b. Transferabilitas
Transferabilitas penelitian kualitatif tidak dapat dinilai sendiri oleh
penelitiannya melainkan oleh para pembaca hasil penelitian tersebut. Jika pembaca
memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks
dan fokus penelitian), hasil penelitian itu dapat dikatakan memiliki transferabilitas
tinggi. Istilah keterwakilan (representasi) dan generalisasi didekati secara berbeda
dalam penelitian kualitatif dan perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel untuk
memungkinkan diterapkannya hasil penelitian kualitatif pada kelompok lain.
Pengambilan sampel pada penelitian kualitatif tidak didasarkan pada teori
probabilitas seperti halnya yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Prosedur
pengambilan sampel pada penelitian kualitatif dilakukan secara teoritis (theoritical
sampling) atau dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Untuk itu, penelitian
kualitatif perlu memberi penelitian pada saat melakukan seleksi pengambilan
sampel.
c. Dependabilitas
Istilah reliabilitas dalam penelitian kualitatif dikenal dengan istilah
dependabilitas. Tingkat dependabilitas yang tinggi pada penelitian kualitatif dapat
diperoleh dengan melakukan suatu analisis data yang terstruktur dan berupaya
untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga peneliti lain akan
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dapat membuat kesimpulan yang sama dalam menggunakan perspektif, data
mentah, dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan.
d. Konfirmabilitas
Objektivitas/konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan
sebagai konsep intersubjectibitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti
mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya
sehingga memungkinkan pihak lain/peneliti lain melakukan penelitian tentang
hasil-hasil temuannya. Beberapa peneliti kualitatif lebih mengarahkan kriteria
konfirmabilitas mereka dalam kerangka kebersamaan pandangan dan pendapat
terhadap topik yang diteliti atau meneitikberatkan pada pertanyaan sejauh mana
dapat di peroleh persetujuan diantara beberapa peneliti mengenai aspek yang
sedang dipelajari.
Konfirmabilitas merupakan suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu cara/
langkah peneliti melakukan konfirmasi hasil-hasil temuannya. Pada umumnya cara
yang banyak dilakukan peneliti kualitatif untuk melakukan konfirmasi hasil
temuannya penelitiannya adalah dengan merefleksikan hasil-hasil temuannya pada
jurnal terkait. Peerreview, konsultasi dengan peneliti ahli, atau melakukan
konfirmasi data/informasi dengan cara mempresentasikan hasil penelitiannya pada
suatu konferensi untuk memperoleh berbagai masukan untuk kesempurnaan hasil
temuannya.
Langkah-langkah Penyusunan Instrumen Penelitian
Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun sebuah instrumen penelitian
menurut diantaranya:
a) Analisis variabel penelitian yakni mengkaji variabel menjadi subpenelitian
sejelasjelasnya, sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan
data yang diinginkan peneliti.
b) Menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau
subvariabel dan indikator-indikatornya.
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c) Peneliti menyusun kisi-kisi atau lay out instrumen. Kisi-kisi ini berisi
lingkup materi pertanyaan, abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak
pertanyaan, waktu yang dibutuhkan. Abilitas dimaksudkan adalah
kemampuan yang diharapkan dari subjek yang diteliti, misalnya kalau
diukur prestasi belajar, maka abilitas prestasi tersebut dilihat dari
kemampuan subjek dalam hal pengenalan, pemahaman, aplikasi analisis,
sintesis, dan evaluasi.
d) Peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan
jumlah yang telah ditetapkn dalam kisi-kisi. Jumlah pertanyaan bisa dibuat
dari yang telah ditetapkan sebagai item cadangan. Setiap item yang dibuat
peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang diharapkan. Artinya,
prakiraan jawaban yang betul atau diinginkan harus dibuat peneliti.
e) Instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi
intrumen, misalnya membuang instrumen yang tidak perlu, menggantinya
dengan item yang baru, atau perbaikan isi dan redaksi/bahasanya.
Bagaimana uji coba validitas dan reliabilitas akan dibahas lebih lanjut.
Adapun langkah dalam membentuk instrumen kajiandiantaranya adalah;
1) Mendaftar variabel-variabel yang ingin dikaji;
2) Mengestimasi cara menganalisis data;
3) Menyimak daftar variabel;
4) Menggunakan bahasa dan perkataan yang sesuai;
5) Melakukan ujian pra-penelitian;
6) Merekonstruksi instrument.
Apabila instrument penelitian telah selesai dan telah ditransfer pada metode
pengumpulan data tertentu, maka tidak begitu saja langsung digunakan pada
penelitian

sesungguhnya.

Biasanya,

terlebih

dahulu

instrumen

tersebut

diujicobakan pada responden sebenarnya. Apabila dalam ujicoba diketemukan
kejanggalan-kejanggalan, maka diadakan revisi terhadap instrumen tersebut.
Melampaui proses ini, berulah instrumen penelitian diperbolehkan penggunaannya
pada penelitian sesungguhnya.
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C. Teknik Pengolahan Data
Dalam penelitian kualitatif, yang perlu dilakukan seorang peneliti adalah
membuat catatan lapangan, melakukan pemilihan data yang sekiranya penting
untuk mendukung argumen dalam laporan penelitian, dan melihat hubungan
antardata yang sudah dikumpulkan. Ada 4 model analisis dalam penelitian kualitatif
yang harus kamu pahami. Keempat model analisis tersebut adalah pengumpulan
data, reduksi dan kategorisasi data, display data, dan penarikan kesimpulan.
a. Pengumpulan Data
Sebagai peneliti, hal yang harus kamu lakukan pada tahap ini adalah
mengumpulkan seluruh catatan lapangan berdasarkan pertanyaan yang telah
dilakukan. Ingat kembali, bagaimana cara mengumpulkan data dan jangan lupa,
bahwa dalam mengumpulkan data kualitatif bisa dengan cara observasi, wawancara
mendalam, kajian dokumen, dan focus group discussion.
b. Reduksi dan Kategorisasi Data
Sesuai dengan namanya, dengan melakukan reduksi data berarti peneliti
memilih data mana saja yang relevan digunakan untuk memperkuat laporan
penelitianmu. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
data-data lapangan. Peneliti perlu melakukan reduksi data karena pada umumnya,
data kualitatif sangat banyak, terutama dari hasil wawancara dan observasi. Setelah
melakukan reduksi data, peneliti harus melanjutkannya ke kategorisasi data. Data
tersebut bisa Peneliti kategorikan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya data
berdasarkan tanggal, karakteristik informan, atau lokasi penelitian. Sebagai peneliti
kualitatif, Peneliti juga harus bisa melakukan interpretasi data dengan baik.
c. Display Data
Display data merupakan analisis merancang deretan dan kolom sebuah
metriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data yang
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dimasukkan ke dalam kotak-kotak metriks tersebut. Peneliti bisa menampilkan data
tersebut ke dalam bentuk naratif, bagan, flow chart, dan lain-lain.
d. Penarikan kesimpulan
Setelah Peneliti melakukan tahap pengolahan data di atas, hal selanjutnya
yang harus Peneliti lakukan adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang Peneliti
tuliskan harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitianmu secara
garis besar. Kesimpulan tersebut juga harus ditulis dalam bahasa yang mudah
dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.
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