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PENGANTAR PENELITIAN KUALITATIF 

 St. Suwarsono 

 (Disajikan dalam Acara Hari Studi Dosen Program Studi  

Pendidikan Matematika, JPMIPA-FKIP Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Rabu 25 Mei 2016) 

 

Untuk memberikan pengantar tentang penelitian kualitatif, ada beberapa hal yang akan 

dibahas, yaitu : 

1. Pengertian Penelitian Kualitatif  

2. Karakteristik Penelitian Kualitatif 

3. Mengapa Diperlukan Penelitian Kualitatif 

4. Keilmiahan Penelitian Kualitatif 

5. Perbandingan antara Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif 

6. Jenis-jenis Penelitian Kualitatif 

7. Penelitian dengan Pendekatan Campuran Kualitatif dan Kuantitatif  (Mixed-Methods 

Research) 

 

Penjelasan : 

1. Pengertian Penelitian Kualitatif  

Merriam (2009: 13)  mengemukakan pengertian penelitian kualitatif menurut Van 

Maanen (1979 : 520) sebagai berikut : “Qualitative research is an umbrella term 

covering an array of interpretive techniques which seek to describe, decode, translate, 

and otherwise come to terms with the meaning, not the frequency of certain more or 

less naturally occurring phenomena in the social world”. Dengan terjemahan bebas 

dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah istilah ‘payung’ yang 

meliputi berbagai teknik interpretasi  yang berusaha untuk mendeskripsikan, 

‘membaca’ kode, menerjemahkan, dan di samping itu bisa memahami makna, bukan 

frekuensi, dari berbagai feomena yang secara alamiah ada di dunia sosial, 

Pengertian penelitian kualitatif secara tidak langsung juga dapat dipahami dari kutipan 

berikut : “Qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to 

make sense of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to 

them” (Denzin dan Lincoln, 2005 : 3, dalam Merriam, 2009 : 13). Diterjemahkan 

secara bebas, dapat diartikan bahwa para peneliti pada penelitian kualitatif 

mempelajari berbagai hal atau berbagai fenomena di dunia ini dalam lingkungannya 

yang alami, dan berusaha mendapatkan pemahaman tentang hal-hal atau fenomena-

fenomena tersebut berdasarkan pemaknaan dari orang-orang yang menjalani atau 

mengalami hal-hal atau fenomena-fenomena tertsebut. Definisi yang lebih 

komprehensif diberikan oleh Lichtman (2013:7), sebagai berikut : 

Qualitative research is a general term. It is a way of knowing in which a 

researcher gathers, organizes, and interprets information obtained from 

humans using his or her eyes and ears as filters. It often involves in-depth 

interviews and/or observations of humans in natural, online, or social 

settings. It can be contrasted with quantitative research, which relies 

heavily on hypothesis testing, cause and effect, and statistical analyses. 
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Diterjemahkan secara bebas, dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif merupakan 

suatu  istilah yang umum (generik), yang mengandung pengertian bahwa itu 

(penelitian kualitatif) adalah suatu cara untuk mengetahui (sesuatu) di mana seorang 

peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi yang 

diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga sebagai penyaring. 

Seringkali penelitian itu melibatkan wawancara-wawancara  mendalam dan/atau 

observasi-observasi terhadap manusia dalam situasi (setting) yang alamiah, online, 

atau sosial. Itu dapat dikontraskan dengan penelitian kuantitatif, yang mengandalkan 

secara kuat pada pengetesan hipotesis, sebab dan akibat, dan analisis-analisis statistik. 

 

2. Karakteristik Penelitian Kualitatif  (Merriam, 2009: 14-17) : 

Ada beberapa krakteristik (ciri pokok) dari semua bentuk penelitian kualitatif  : 

a. Fokus pada pencarian makna (meaning)  dan pemahaman (understanding) 

b. Peneliti merupakan instrumen utama 

c. Menggunakan proses induktif dalam analisis data 

d. Hasil penelitian dinyatakan (disajikan) dengan deskripsi yang ‘kaya’ (rich 

description), dalam bentuk kata-kata (uraian) dan kadang-kadang disertai gambar 

daripada dalam bentuk bilangan-bilangan 

e. Desain penelitian bersifat emergent dan flexible, responsif terhadap perubahan 

situasi dari penelitian yang sedang berjalan 

f. Pemilihan subjek  bersifat nonrandom (purposif), dan jumlah subjek biasanya 

sedikit 

g. Peneliti menggunakan waktu yang cukup banyak untuk terlibat dalam kegiatan 

penelitian itu bersama subjeknya dalam situasi (setting) yang alamiah.  

 

3. Mengapa Diperlukan Penelitian Kualitatif ?  

Penelitian kualitatif diperlukan karena ada banyak masalah penting dalam berbagai 

bidang kehidupan manusia yang tidak bisa diselesaikan atau dijawab dengan 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif hanya bisa menjawab masalah-masalah 

yang menyangkut hal-hal yang bisa diukur secara kuantitatif, yang biasanya 

menyangkut karakteristik yang mudah diamati dari luar, atau karakteristik yang ada di 

dalam diri siswa yang dikuantifikasikan, dari suatu kelompok tertentu yang biasanya 

kelompok yang besar, dan hubungan antar berbagai variabel tersebut yang bisa diukur 

secara kuantitatif, misalnya : Berapakah indeks prestasi kumulatif (IPK) rata-rata para 

lulusan yang diwisuda tahun ini ? Berapakah IPK terendah, dan berapakah IPK 

tertinggi ? Berapakah rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh para lulusan itu untu 

menempuh studinya di jenjang S1 ? Adakah perbedaan yang signifikan dalam rata-

rata IPK antara para lulusan perempuan dan para lulusan laki-laki ? Adakah korelasi 

yang signifikan antara lama studi dan IPK yang diraih ? Bagaimanakah hubungan 

antara minat, motivasi, dan sikap dengan prestasi belajar ? Berbagai pertanyaan 

(masalah) semacam ini memang bisa dijawab dengan penelitian kuantitatif. Akan 

tetapi, masih ada banyak masalah lain yang tidak kalah pentingnya, atau bahkan lebih 

penting, yang tidak bisa dijawab dengan penelitian kuantitatif. Misalnya : Untuk 
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lulusan yang berhasil menyelesaikan studinya dengan relatif cepat dan dengan IPK 

yang tinggi, bagaimanakah cara menempuh studi yang ia lakukan ? Bagaimanakah 

cara dia mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian ? Bagaimanakah cara dia 

menghadapi sesuatu soal matematika yang ia rasakan sulit ? Bagaimanakah proses 

berpikir yang ia gunakan ketika berusaha menyelesaikan soal semacam itu ? Lalu, 

untuk mahasiswa yang prestasinya tidak begitu bagus, bagaimanakah cara menempuh 

studi yang ia lakukan ? Bagaimanakah cara dia mempersiapkan diri untuk 

menghadapi ujian ? Bagaimana cara dia mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang ia 

hadapi ? Bagaimana cara dia menghadapi soal matematika dalam ujian yang ia 

rasakan sulit ? Bagaimanakah situasi yang dihadapi oleh seorang guru baru ketika 

baru saja masuk ke sesuatu lingkungan sekolah yang baru ? Kesulitan-kesulitan 

apakah yang ia hadapi ? Bagaimanakah cara dia mengatasi kesulitan-kesulitan 

tersebut ? Bagaimanakah budaya yang ada di sesuatu kelas yang dipegang oleh 

seorang guru yang dikenal bisa mememotivasi siswa-siswanya ? Bagaimana seorang 

guru yang sudah berpengalaman lama dalam mengajar menyikapi dan menghadapi 

tugas-tugas profesional dia sebagai seorang guru ?  Bagaimana pula dengan guru yang 

belum berpengalaman lama dalam mengajar ? Adakah kesamaan-kesamaan dan 

perbedaan-perbedaannya ? Bagaimanakah proses perjalanan suatu sekolah sehingga 

sekolah itu bisa dikenal sebagai suatu sekolah favorit ? Di dalam konteks masyarakat 

yang lebih luas, bagaimanakah pengalaman yang dilalui oleh sesuatu masyarakat di 

suatu kampung ketika kampung tersebut mengalami musibah, misalnya gempa bumi 

(seperti di DIY tahun 2006) ? Bagaimana pula pengalaman para warga masyarakat 

tersebut ketika mereka berusaha bangkit dari musibah tersebut ? Bagaimana proses 

perjalanan yang dilalui oleh seorang pengusaha, yang mula-mula masih dalam kelas 

pedagang kaki lima, tetapi kini sudah menjadi pengusaha besar ? Pertanyaan-

pertanyaan atau masalah-masalah seperti ini jelas sangat penting untuk dicari 

jawabannya, tetapi jawaban itu tidak bisa dicari dengan penelitian kuantitatif, karena 

apa yang ditanyakan dalam pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah tersebut 

menyangkut kualitas, menyangkut proses, menyangkut pengalaman, dan segala 

sesuatu yang lain yang tidak begitu mudah atau bahkan tidak bisa dikuantifikasikan. 

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu hanya bisa dijawab dengan penelitian kualitatif. 

 

4. Keilmiahan Penelitian Kualitatif 

Seperti yang dikatakan oleh Nasution (1992), berbagai pihak mempunyai keraguan 

terhadap keilmiahan penelitian kualitatif. Menurut Nasution (1992 : 15), penelitian 

dikatakan ilmiah sepanjang penelitian itu dilakukan secara “rigorous”, yaitu 

berpegang teguh pada aturan-aturan tertentu yang ketat. Seperti yang dikatakan oleh 

berbagai penulis, antara lain Newman dan Benz (1998: 50 - 56) dan Merriam (2009: 

229),  penelitian kualitatif perlu dilakukan dengan cara-cara atau aturan-aturan  

tertentu agar penelitian tersebut kredibel (dapat dipertanggungjawabkan nilai 

kebenarannya) dan legitimate (sah sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan 

yang baru).  Cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut : 

a. Menjaga netralitas (neutrality) 
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b. Keterlibatan yang memadai di lokasi pengumpulan data (adequate engagement in 

data collection) 

c. Adanya jejak audit yang lengkap (audit trail) 

d. Deskripsi yang kental dan kaya (rich and thick description)  

e. Triangulasi (triangulation) 

f. Check data dan interpretasi data kepada subjek (member checks)  

g. Review dengan teman-teman sejawat atau seprofesi (peer review) 

h. Analisis kasus negatif (negative case analysis) 

            Sehingga, dengan menaati cara-cara atau aturan-aturan tersebut, berarti penelitian 

kualitatif yang bersangkutan dilakukan secara rigorous, sehingga dapat dijamin 

kredibilitas dan legitimasinya sebagai sarana yang sah dalam ilmu pengetahuan, 

sehingga dengan demikian  juga terjamin keilmiahannya. Semakin ketat aturan-aturan 

itu dilaksanakan, semakin kuatlah kredibilitas dan legitimasi dari penelitian tersebut, 

sehingga semakin kuat pula keilmiahannya. 

 

5. Perbandingan antara Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif 

Untuk memperjelas pemahaman tentang penelitian kualitatif,  penelitian kualitatif 

perlu dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, agar terlihat perbedaan-perbedaan 

antara keduanya, seperti yang tercantum pada tabel berikut.  

 

Tabel  

Perbedaan-perbedaan antara penelitian kualitatif dan 

penelitian kuantitatif (Merriam, 2009: 18) 

 

Point of Comparison Qualitative Research Quantitative Research 

Focus of research Quality (nature, essence) Quantity (how much, how 

many) 

Philosophical roots Phenomenology Positivism 

Associated phrases Fieldwork, ethnographic, 

naturalistic, grounded, 

constructivist 

Experimental, statistical 

Goal of investigation Understanding, description, 

discovery, meaning, hypothesis 

generating 

Prediction, control, description, 

confirmation, hypothesis 

testing, generalization 

Design characteristics Flexible, evolving, emergent Predetermined, structured 

Sample (subjects) Small, nonrandom, purposeful Large, random, representative 

Data collection Researcher as primary 

instrument, interviews, 

observations, documents 

Inanimate instruments (scales, 

tests, surveys, questionnaires) 

Primary mode of 

analysis 

Inductive, constant comparative 

method 

Deductive, statistical 

Findings Comprehensive, holistic,  richly 

descriptive 

Precise, numerical 
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6. Jenis-jenis Penelitian Kualitatif 

Menurut Merriam (2009), ada 6 jenis  (enam pendekatan) penelitian kualitatif yang 

relatif sering dilakukan atau digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti yang 

disebutkan dalam butir a sampai dengan f di bawah ini. Di samping itu,  Fraenkel dan 

Wallen (2009) menyebutkan ada satu jenis lain dari penelitian kualitatif, yang tidak 

disebut dalam Merriam (2009), yaitu yang disebutkan dalam butir g di bawah ini. 

a. Studi kasus (kependekan dari “studi kasus yang bersifat kualitatif” ,  

qualitative case study) 

Studi kasus (yang bersifat kualitatif) adalah suatu upaya melakukan deskripsi dan 

analisis yang mendalam (in-depth) dari suatu kasus tertentu. Yang dimaksud 

dengan kasus di sini bisa berupa seseorang, sesuatu kelompok, sesuatu program, 

sesuatu institusi, sesuatu masyarakat tertentu, atau sesuatu kebijakan tertentu. 

Misalnya studi kasus tentang seseorang guru di daerah terpencil yang tetap bisa 

menjalankan tugasnya dengan baik sekalipun dalam situasi yang penuh dengan 

kesulitan atau keterbatasan, atau studi tentang suatu sekolah tertentu yang berhasil 

menjadi suatu sekolah favorit sekalipun asal mulanya merupakan suatu sekolah 

yang banyak mengalami kesulitan ketika baru saja didirikan. 

Studi kasus masih bisa dibedakan atas dua jenis, yaitu : 

1). Studi kasus tunggal (single-case study) 

2). Studi kasus jamak (multiple-case study) 

b. Penelitian fenomenologis (phenomenological research) 

Penelitian fenomenologis adalah suatu penelitian kualitatif yang dimaksudkan 

untuk meneliti suatu feomena (gejala) tertentu yang dialami oleh seseorang tertentu 

atau sesuatu kelompok masyarakat tertentu.  Contoh penelitian tentang pengalaman 

yang dirasakan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu ketika mengalami 

peristiwa gempa bumi. Penekanannya adalah pada pengalaman orang (kelompok) 

ketika fenomena  itu terjadi, yang dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut. 

c.  Penelitian etnografis (ethnographic research) 

Penelitian etnografis adalah suatu penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk 

meneliti budaya yang ada pada suatu masyarakat tertentu atau suatu kelompok 

tertentu. Misalnya, penelitian tentang cara hidup suatu masyarakat yang tinggal di 

suatu daerah tertentu yang jauh dari perkotaan. Dalam dunia pendidikan, contoh 

peneltian etnografis adalah penelitian tentang budaya yang ada pada suatu kelas 

tertentu yang dikenal sebagai suatu kelas yang mempunyai ciri tertentu (misalnya 

berprestasi bagus), antara lain menyangkut relasi antar siswa, cara mereka 

bekerjasama, interaksi yang terjadi ketika mereka mengikuti sesuatu pelajaran, dan 

sebagainya. Penelitian etnografis yang dilakukan di suatu kelas tertentu di suatu 

sekolah tertentu disebut classroom ethnography. Penekanan dari penelitian 

etnografis adalah pada budaya yang ada pada kelompok yang bersangkutan.                

d. Penelitian grounded theory (grounded theory research) 

Penelitian grounded theory adalah penelitian kualitatif yang secara spesifik 

dimaksudkan untuk membangun suatu teori tertentu yang betul-betul didasarkan 
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pada data spesifik yang ada di lapangan. Teori  yang dihasilkan dari penelitian 

semacam ini disebut juga teori substantif (substantive theory), artinya teori yang 

betul-betul berbasis pada data yang ada, yang kemungkinan besar baru berlaku 

secara lokal di lokasi penelitian tersebut atau pada kelompok yang keadaannya 

sama. Jadi teori tersebut bukan atau belum berupa suatu teori formal, yang berlaku 

umum. Misalnya, seorang guru matematika yang sudah bertahun-tahun mengajar 

di suatu sekolah tertentu yang ada di daerah terpencil mungkin bisa membangun 

suatu  teori yang hanya atau baru berlaku di sekolah tersebut tentang bagaimana 

cara belajar dan mengajar matematika yang baik di dalam situasi yang penuh 

keterbatasan. 

e. Penelitian analisis naratif (narrative analysis research) 

Penelitian analisis naratif adalah penelitian kualitatif yang didasarkan pada 

analisis terhadap suatu narasi tertentu, misalnya suatu kisah hidup seseorang, 

suatu otobiografi dari seseorang, kisah perjalanan sejarah suatu sekolah, dan 

sebagainya. Merriam (2009: 32) menyebutkan sebagai berikut tentang penelitian 

kualitatif jenis ini : “The key to this type of qualitative research is the use of 

stories as data, and more specifically, first-person accounts of experience told in 

story form having a beginning, middle, and end”. 

f. Penelitian kritis (critical research) 

Penelitian kritis adalah suatu penelitian kualitatif yang selain dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan suatu situasi tertentu seperti apa adanya secara mendalam, juga 

dengan maksud untuk mengkritisi situasi tersebut agar situasinya berubah. Contoh 

penelitian kritis adalah penelitian tentang situasi pendidikan bagi para anak-anak 

perempuan di suatu daerah, yang selain dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang situasi pendidikan bagi anak-anak perempuan di 

daerah tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan kesadaran tentang 

kepincangan-kepincangan yang ada dalam pendidikan bagi anak-anak perempuan 

di daerah itu, dan memberikan dorongan kepada berbagai pihak agar situasi 

tersebut bisa diperbaiki. Misalnya, mungkin di daerah tersebut anak-anak  

perempuan masih belum memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak laki-

laki dalam bidang pendidikan, sehingga penelitian itu dimaksudkan untuk 

memberikan informasi tentang hal tersebut, dengan maksud agar pihak-pihak yang 

terkait bisa mengupayakan adanya perubahan sehingga nantinya anak-anak 

perempuan di daerah itu memiliki kesempatan yang sama dengan anak laki-laki 

dalam bidang pendidikan. 

g. Penelitian historis (historical research) 

Penelitian historis adalah penelitian yang meneliti suatu kasus, peristiwa, atau 

fenomena yang terjadi di masa lalu. Artinya, ketika penelitian tersebut 

dilaksanakan, kasus, peristiwa atau fenomena tersebut sudah tidak lagi ada atau 

sudah tidak lagi terjadi. Misalnya, penelitian yang dilakukan pada masa sekarang, 

yang meneliti tentang pendidikan matematika pada era pra-Kurikulum 1975. 

 

7. Penelitian dengan Pendekatan Campuran Kualitatif dan Kuantitatif    
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Berbagai masalah yang ada dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia 

pendidikan, seringkali begitu kompleks dan masing-masing bisa memiliki aspek baik 

kualitatif maupun kuantitatif. Untuk menyelesaikan (menjawab) masalah itu dengan 

sebaik-baiknya, dimungkinkan adanya penggunaan kedua macam pendekatan 

penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif, dalam suatu penelitian tertentu.  Kedua 

pendekatan penelitian ini secara ideal memang sebaiknya saling melengkapi, bukan 

untuk dipertentangkan satu sama lain, karena masing-masing memiliki kelebihan-

kelebihan dan kekurangan-kekurangan tertentu. Dengan menggunakan kedua 

pendekatan itu dalam suatu penelitian, kelebihan-kelebihan kedua penelitian itu bisa 

digabungkan, dan kekurangan-kekurangan masing-masing pendekatan bisa 

diminimalkan.  Sesuatu penelitian yang menggunakan dua macam pendekatan baik 

kualitatif maupun kuantitatif dalam suatu penelitian disebut penelitian dengan 

pendekatan campuran (mixed-methods research). 

Menurut Fraenkel dan Wallen (2009), ada tiga macam desain yang bisa digunakan 

dalam melakukan penelitian dengan pendekatan campuran, yaitu : 

a. Desain eksploratoris (exploratory design) 

Pada penelitian campuran dengan desain ini, penelitian kualitatif dilaksanakan lebih 

dulu, kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian 

kuantitatif pada masalah yang terkait. Misalnya, studi kasus yang bersifat kualitatif 

tentang beberapa siswa tertentu yang berfokus pada prestasi belajar mereka bisa 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian kuantitatif untuk mendapatkan 

gambaran tentang prestasi belajar siswa pada umumnya di sekolah atau daerah yang 

bersangkutan.  

b. Desain eksplanatoris (explanatory design) 

Pada penelitian campuran dengan desain ini, penelitian kuantitatif dilaksanakan lebih 

dulu, kemudian hasil penelitian kuantitatif tersebut diperdalam dengan penelitian 

kualitatif pada masalah yang terkait. Misalnya, penelitian kuantitatif yang meneliti 

korelasi antara dua variabel (secara kuantitatif) yang hasilnya menunjukkan adanya 

korelasi yang positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut bisa kemudian 

diperdalam dengan penelitian kualitatif, untuk menyelidiki bagaimana korelasi 

(hubungan) itu terjadi dalam diri individu masing-masing, dengan menggunakan 

beberapa individu (misalnya beberapa siswa) sebagai kasus yang diteliti, agar sifat 

dari hubungan atau korelasi itu  bisa dipahami secara lebih mendalam, bukan hanya 

pada “kulit” nya saja. 

c. Desain triangulatoris (triangulation design) 

Pada penelitian campuran dengan desain ini, penelitian kualitatif dan penelitian 

kuantitatif dilakukan kurang-lebih secara paralel, dengan maksud agar pendekatan 

penelitian yang satu (kualitatif) dan pendekatan penelitian yang lain (kuantitatif) bisa 

mentriangulasi satu sama lain, sehingga hasil penelitian tersebut lebih memiliki 

kredibilitas (validitas dan reliabilitas) yang tinggi. Misalnya, studi kasus (secara 

kualitatif) tentang beberapa guru di suatu sekolah yang dipandang memiliki prestasi 

mengajar yang bagus bisa diperkuat (ditriangulasi) dengan pendekatan kuantitatif 

untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang pendapat para siswa dan guru-
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guru yang lain di sekolah itu tentang beberapa guru tersebut dengan menggunakan 

angket. 

      

Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk diskusi ilmiah 

tentang penelitian kualitatif. Semoga materi tersebut bisa memberikan gambaran secara 

agak komprehensif tentang penelitian kualitatif, khususnya penelitian kualitatif dalam 

bidang pendidikan. 
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