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BAB VII. 

CONTOH PROPOSAL PENELITIAN KUALITATIF 

 

 

Sebagai penutup diktat ini, berikut adalah sebuah contoh proposal 

penelitian kualitatif yang ditulis oleh Miller (1992). Proyek Miller bertajuk 

Studi Etnografis tentang Pengalaman Tahun Pertama dari Empat 

Tahun Masa Tugas Seorang Rektor Universitas Negeri (Creswell 1994: 

161). 

 

A. PARADIGMA PENELITIAN KUALITATIF 

Paradigma penelitian kualitatif berakar pada antropologi budaya dan 

sosiologi Amerika (Kirk & Miller, 1986). Baru akhir-akhir ini saja metodologi 

ini diadopsi oleh peneliti bidang pendidikan (Borg & Gall, 1989). Tujuan 

penelitian kualitatif adalah untuk memahami situasi sosial tertentu berikut 

peristiwa, peran, kelompok, atau interaksi yang ada dan terjadi di dalamnya 

(Locke, Spirduso, & Silverman,1987). Untuk sebagian besar, penelitian 

kualitatif merupakan suatu proses investigatif di mana peneliti mencoba 

memahami secara gradual suatu fenomena sosial dengan 

memperbedakan, memperbandingkan, mereplikasi, mendaftar dan 

mengklasifikasikan obyek penelitian (Miles & Huberman, 1984). Narsgak 

dan Rossman (1989) menegaskan bahwa untuk itu diperlukan pelibatan 

peneliti dalam kehidupan sehari-hari setting penelitian yang dipilih untuk 

diteliti, masuk ke dalam dunia informan dan, melalui interaksi terus-

menerus, menelusuri perspektif dan makna yang diyakini informan. ➔ 

Asumsi-asumsi penelitian kualitatif 

Para ahli berpendapat bahwa penelitian kualitatif dapat dibedakan dari 

penelitian kuantitatif karena sejumlah besar karakteristik dasar yang 

melekat dalam disainnya. Berikut adalah sintesa asumsi-asumsi yang 

umumnya diartikulasikan mengenai karakteristik yang disajikan oleh para 

peneliti. 
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1. Penelitian kualitatif berlangsung dalam setting alamiah, di mana  

peristiwa-peristiwa dan perilaku manusia terjadi. 

2. Penelitian kualitatif didasarkan pada asumsi-asumsi yang sangat 

berbeda dengan disain kuantitatif. Teori dan hipotesis dalam 

penelitian kualitatif tidak dibuat secara apriori. 

3. Dalam pengumpulan data, yang menjadi instrumen utama adalah diri 

peneliti, bukan mekanisme benda-benda mati (Eisner, 1991; Fraenkel & 

Wallen, 1990: Lincoln & Cuba, 1985; Merriam, 1988). 

4. Data yang diperoleh dari studi kualitatif bersifat diskriptif. Yaitu, data 

dicatat dalam kata-kata (terutama kata-kata partisipan) atau gambar-

gambar, bukan dalam angka-angka (Fraenkel & Wallen, 1990; Locke et 

al., 1987; Marshal & Rossman, 1989; Merriam, 1988). 

5. Fokus penelitian kualitatif adalah pada persepsi dan pengalaman 

partisipan, dan cara mereka memahami kehidupan mereka (Fraenkel $ 

Wallen, 1990; Locke et al., 1987; Merriam, 1988). Karena itu, penelitian 

kualitatif berusaha memahami realitas jamak, bukan realitas tunggal 

(Lincoln & Cuba, 1985). 

6. Penelitian kualitatif memfokuskan diri pada proses yang berlangsung di 

setting yang diteliti dan produk serta outcomes dari proses tersebut. 

Peneliti terutama tertarik pada pemahaman tentang bagaimana berbagai 

hal terjadi di setting alamiahnya (Fraenkel & Wallen, 1990; Merriam, 

1988). 

7. Interpretasi idiografis merupakan instrumen penting yang biasa 

digunakan. Dengan kata lain, perhatian diberikan pada keunikan-

keunikan, dan data diinterpretasikan berdasarkan keunikan suatu kasus, 

bukan sifat keumuman atau generalisasinya. 

8. Penelitian kualitatif merupakan suatu disain yang bertumbuh (emergent 

design) berdasarkan outcomes yang dinegosiasikan. Artinya, makna dan 

interpretasi dinegosiasikan dengan sumber data karena makna tersebut 

merupakan suatu realitas subjek yang dicoba direkontstruksi oleh 

peneliti (Lincoln & Cuba, 1985; Merriam, 1988). 
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9. Tradisi penelitian ini bersandar dan percaya pada tacit knowledge (yaitu 

pengetahuan yang dirasakan dan bersifat intuitif) karena seringkali 

nuansa berbagai realitas jamak dapat diapresiasi secara baik dengan 

jalan seperti ini (Lincoln & Cuba, 1985). Karena itu, data yang diperoleh 

tidak dapat dikuantifikasi seperti yang biasa dikira bisa dilakukan dalam 

tradisi kuantitatif. 

10. Objektivitas dan kebenaran (truthfulness) merupakan faktor kritis baik 

dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Namun, kriteria untuk 

menilai suatu studi kualitatif berbeda dari penelitian kuantitatif. Pertama 

dan terutama, peneliti berusaha memperoleh kebenaran yang dapat 

dipercaya berdasarkan pertalian atau hubungan pengertian yang 

mendalam dan manfaat instrumental dengan lebih mengandalkan 

proses verifikasi daripada melalui ukuran-ukuran validitas dan reliabilitas 

seperti dalam penelitian kuantitatif  (Eisner, 1991. Lincoln & Cuba, 

1985). 

 

B. DISAIN PENELITIAN ETNOGRAFIS 

Studi ini akan memanfaatkan tradisi penelitian etnografis. Disain etnografis 

berasal dari bidang ilmu antropologi, terutama dari kontribusi Bronislaw 

Malinowski, Robert Park dan Frans Boas (Jacob, 1987; Kirk & Miller, 1986). 

Tujuan penelitian etnografis adalah memperoleh gambaran holistik 

(menyeluruh) atas subjek penelitian dengan penekanan pada 

penggambaran pengalaman sehari-hari individu-ivdividu dengan cara 

mengamati dan mewancarai mereka dan orang-orang lain yang relevan 

(Fraenkel & Wallen, 1990). Studi  etnografis meliputi wawancara 

mendalam dan observasi partisipatif berkelanjutan dan terus-menerus 

(Jacob, 1987) dan berusaha menangkap gambaran menyeluruh yang 

memperlihatkan bagaimana orang-orang mendiskripsikan dan 

mestrukturkan dunia mereka (Fraenkel & Wallen, 1990). > Penulis membuat 

deklarasi akan menggunakan pendekatan etnografis. 
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C. PERAN PENELITI 

Peran peneliti sebagai instrumen utama pengumpulan data memerlukan 

identifikasi nilai-nilai, asumsi-asumsi, dan bias-bias personal di awal studi. 

Kontribusi investigator pada setting penelitian lebih banyak memberikan 

manfaat dan lebih positif daripada merusak (Locke et al., 1987).  

Persepsi saya mengenai pendidikan tinggi dan kepemimpinan universitas 

terbentuk karena pengalaman pribadi saya. Dari bulan Agustus 1980 

sampai Mei 1990 saya bekerja sebagai administrator di kampus-kampus 

swasta. Yang paling akhir (1987-1990), saya menjabat sebagai Dekan. 

Sebagai anggota Dewan Pimpinan Universitas, saya terlibat dengan semua 

aktivitas administratif dan keputusan tingkat puncak serta bekerja erat 

dengan fakultas, para anggota dewan, rektor, dan dewan penyantun. Selain 

memberikan laporan pada rektor, saya juga bekerja dengannya selama 

tahun pertama masa jabatannya. Saya percaya pemahaman terhadap 

konteks dan peran tersebut akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 

dan sensitivitas saya pada berbagai kendala, keputusan, dan isu-isu yang 

dihadapi selama tahun pertama masa jabatan rektor dan akan membantu 

saya dalam bekerja dengan informan dalam studi ini. Saya memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang struktur universitas maupun peran 

pimpinan universitas. Perhatian khusus akan diberikan kepada peran rektor 

baru dalam menginisiasi perubahan, membangun hubungan, mengambil 

keputusan, dan menggalang kepemimpinan dan visi. 

Karena pengalaman sebelumnya bekerja erat dengan rektor baru, saya 

juga memiliki bias-bias tertentu pada studi ini. Meskipun setiap usaha akan 

saya lakukan untuk menjamin objektivitas, bias-bias tersebut akan 

membentuk cara saya memandang dan memahami data yang saya 

kumpulkan dan cara saya menginterpretasikan pengalaman saya. Saya 

memulai studi ini dengan perspektif bahwa rektor universitas adalah suatu 

posisi yang penuh tantangan dan seringkali sulit. Meskipun harapannya 

besar sekali, saya mempertanyakan seberapa besar kekuatan rektor untuk 

menginisiasi perubahan dan menggalang kepemimpinan dan menyebarkan 

visinya. Saya berpandangan bahwa tahun pertama masa jabatan rektor 

merupakan masa yang kritis dan penuh dengan penyesuaian, frustasi, 
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kejutan, dan tantangan yang tak terduga. >Deklarasi peneliti mengenai 

sitiasi personal dirinya sebagai peneliti dengan situasi sosial yang dia teliti. 

 

D. BATASAN STUDI DAN PENGUMPULAN DATA 

1. Setting 

Studi ini akan dilakukan di kampus Universitas Negeri Midwest. Universitas 

ini terletak di komunitas perdesaan Midwestern. Mahasiswanya berjumlah 

1.700 orang, kira-kira sama dengan tiga kali lipat penduduk Midwest. 

Universitas Midwest menganugerahkan gelar sarjana dan master di 51 

bidang studi. 

2. Actors 

Informan dalam studi ini adalah rektor baru Universitas Negeri Midwest. 

Informan utama studi ini adalah sang Rektor. Namun, saya akan mengamati 

dia dalam konteks pertemuan-pertemuan dewan pimpinan universitas yang 

dia pimpin. Dewan pimpinan universitas terdiri dari 3 orang pembantu rektor 

(yaitu, PR Urusan Akademik, PR Urusan Administrasi, dan PR Urusan 

Kemahasiswaan) dan dua orang dekan (yaitu Dekan Tingkat Graduate dan 

Dekan Tingkat Post-Graduate). 

3. Events 

Fokus studi ini adalah pengalaman dan peristiwa sehari-hari rektor baru, 

dan persepsi serta makna yang diberikannya pada pengalaman dan 

peritiwa tersebut sebagaimana yang dikatakan atau diekspresikan oleh 

informan. Ini terdiri dari perpaduan berbagai peristiwa atau informasi yang 

mengejutkan dan pemaknaan atas isu-isu dan peristiwa-peristiwa kritis yang 

timbul. 

4. Processes 

Perhatian khusus akan diberikan pada peran rektor baru dalam menginisiasi 

perubahan, membangun relasi-relasi, mengambil keputusan, dan 

menggalang kepmimpinan serta menyebarkan visi. ➔ Parameter penilitian 
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E. PERTIMBANGAN ETIS 

Kebanyakan penulis yang membahas disain penelitian kualitatif 

memberikan penekanan pada pentingnya pertimbangan etis (Locke et al., 

1982; Marshal & Rossman, 1989; Merriam, 1988; Spradley, 1980). Pertama 

dan terutama, peneliti berkewajiban untuk menghormat hak, kebutuhan, 

nilai, dan harapan informan. Sampai tingkat tertentu, persoalan ini sangat 

menonjol dalam penelitian etnografis. Observasi partisipatif akan memaksa 

peneliti memasuki kehidupan pribadi informan (Spradley, 1980) dan 

seringkali informasi sensitif harus dibongkar. Ini merupakan persoalan 

serius dalam studi ini karena posisi dan institusi informan sangat menonjol 

di lingkungannya. Usaha-usaha berikut akan dilakukan untuk melindungi 

hak-hak informan. 

1. Tujuan dan sasaran penelitian akan diartikulasikan secara verbal dan 

tertulis (termasuk diskripsi mengenai data yang akan digunakan) 

sehingga dapat dimengerti secara jelas oleh informan. 

2. Studi akan dimulai setelah ada ijin tertulis dari informan. 

3. Surat Ijin Penelitian akan diajukan kepada, dan sesuai dengan, 

ketentuan yang diatur Dewan Penilai Kegiatan Ilmiah Universitas. 

4. Informan akan diberitahu tentang semua peralatan dan aktivitas 

pengumpulan data. 

5. Informan juga akan diberi satu copy transkripsi mentah dan interpretasi 

serta laporan tertulis. 

6. Hak-hak, kepentingan, dan keinginan informan menjadi pertimbangan 

pertama bila pilihan harus dibuat saat pelaporan data. 

7. Keputusan final mengenai anonimitas informan diserahkan sepenuhnya 

pada informan. 

➔  Penulis menjelaskan bagaimana mengatasi persoalan-persoalan etis. 
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F. SETRATEGI PENGUMPULAN DATA 

Data akan dikumpulkan dari bulan Februari (bulan pertama masa jabatan 

rektor baru) 1992. Jadwalnya adalah sebagai berikut (seluruh jadwal terinci 

dilampirkan di proposal) 

1. Lima bulan wawancara dengan informan menggunakan alat perekam 

suara (masing-masing selama 45 menit, daftar pertanyaan sementara 

disediakan di lampiran proposal). 

2. Lima bulan pengamatan (masing-masing selama dua jam) terhadap 

rapat-rapat dewan pimpinan unversitas. 

3. Lima bulan pengamatan atas aktivitas harian rektor dan dewan pimpinan 

universitas. 

4. Tiga bulan analisis jadwal dan dokumen rektor (notulen rapat, memo, 

publikasi). 

5. Informan telah setuju untuk merekam dan mencatat kesan-kesan atas 

pemikiran, pengalaman, dan perasaannya dalam catatan harian 

(pedoman pencatatan dan perekaman reflektif disediakan di lampiran 

proposal). 

6. Dua wawancara tindak lanjut dengan informan dijadwalkan akan 

dilakukan sekitar akhir bulan September 1992. 

 

➔Peneliti merencanakan menggunakan wawancara tatap muka, observasi 

partisipatif di mana peneliti berperan sebagai pengamat, dan memanfaatkan 

dokumen-dokumen pribadi informan. 

 

Untuk membantu dalam fase pengumpulan data, saya akan memanfaatkan 

catatan lapangan, yang menyediakan catatan terinci tentang cara saya 

merencanakan menghabiskan waktu saya ketika berada di lokasi penelitian. 

Catatan ini juga akan dimanfaatkan dalam fase pembuatan traskripsi dan 

fase analisis (termasuk untuk membandingkan catatan ini dengan jumlah 

waktu yang benar-benar saya gunakan). Saya bermaksud mencatat hal-hal 
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terinci yang terkait dengan pengamatan saya dalam suatu catatan lapangan 

dan membuat catatan harian lapangan untuk menuliskan secara urut 

pemikiran, perasaan, pengalaman, dan persepsi saya pribadi selama  

proses penelitian. ➔ Peneliti akan merekam dan mencatat informasi dikriptif 

dan informasi reflektif. 

 

G. PROSEDUR ANALISIS DATA 

Merriam (1988) dan Marshal & Rossman (1989) berpendapat bahwa 

pengumpulan dan analisis data harus menjadi suatu proses yang simultan 

dalam penelitian kualitatif. Schatzman dan Strauss (1973) mengklaim 

bahwa analisis data kualitatif terutama akan berisi kegiatan 

mengklasifikasikan hal-hal, orang-orang, peristiwa-peristiwa, dan barang-

barang pribadi yang mencirikan mereka. Di seluruh proses analisis data, 

seorang etnografer akan menyusun indeks atau kode atas data mereka 

dengan menggunakan sebanyak mungkin kategori (Jacob, 1987). Mereka 

berusaha mengidentifikasi dan mendiskripsikan pola-pola dan tema-tema 

dari perspektif partisipan, kemudian berusaha memahami dan menjelaskan 

pola-pola dan tema-tema ini (Agar, 1980). Selama analisis data, seluruh 

data akan diorganisir secara kategoris dan kronologis, diulas secara 

berulang, dan dikode secara terus-menerus. Sebuah daftar ide-ide utama 

yang menonjol akan disusun secara berurut (seperti yang disarankan 

Merriam, 1988). Wawancara dan catatan harian partisipan yang direkam 

dengan alat perekam suara akan ditranskripkan kata demi kata. Catatan 

lapangan dan catatan harian informan dan partisipan akan diulas secara 

berkala. ➔ Pernyataan peneliti tentang asumsi-asumsi dalam pengumpulan 

dan pengkodean data. 

 

Selain itu, proses analisis data juga akan dilengkapi dengan penggunaan  

program komputer analisis data kualitatif yang disebut HyperQual. 

Raymond Padilla (Arizona State University) memanfaatkan software 

HyperCard dan memudahkan pencatatan dan analisis data grafis dalam 

mengorganisir data. Dengan menggunakan HyperQual, peneliti dapat 
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secara langsung “…meng-entry data lapangan, termasuk hasil wawancara, 

observasi, memo peneliti, dan ilustrasi-ilustrasi… dan mengkode semua 

atau sebagian sumber data sehingga potongan-potongan data dapat 

dicerabut dan kemudian disusun ulang dalam suatu konfigurasi baru yang 

lebih jelas” (Padilla, 1989: 69-70). Potongan-potongan data yang penuh 

makna dapat diidentifikasi, diselamatkan, diisolasi, dikelompokkan, dan 

dikelompokkan ulang untuk kepentingan analisis. Nama-nama kategori atau 

kode dapat di-entry di awal atau di akhir  proses analisis. Kode-kode baru 

dapat ditambahkan, diubah, atau bahkan dihapus dengan editor HyperQual 

dan teks dapat dicari ulang untuk memperoleh kategori, tema, kata, atau 

frase-frase pokok. ➔ Peneliti merencanakan penggunaan komputer untuk 

analisis data. 

 

H. VERIFIKASI 

Untuk menjamin validitas internal, strategi berikut akan digunakan. 

1. Triangulation of data, yaitu data akan dikumpulkan dengan 

menggunakan berbagai sumber, yaitu wawancara mendalam, 

pengamatan berperan serta, dan analisis dokumen. 

2. Member checking, yaitu informan akan diberi peran sebagai pengecek 

seluruh proses analisis. Dialog berkelanjutan mengenai interpretasi saya 

terhadap makna dan realitas informan akan menjamin nilai kebenaran 

data. 

3. Pengamatan berulang dan berjangka panjang di lokasi penelitian. 

Pengamatan berulang dan reguler atas fenomena dan setting yang 

sama akan dilakukan di lokasi penelitian selama delapan bulan masa 

studi. 

4. Peer examination, yaitu pelibatan para mahasiswa program doktor, 

program master, dan para asisten dosen program sarjana dalam diskusi 

intensif selama proses analisis data. 
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5. Participatory modes of research, yaitu pelibatan informan dalam 

sebagian besar fase studi, mulai dari penyusunan disain studi hingga ke 

pengecekan interpretasi dan kesimpulan. 

6. Clarification of researcher bias, yaitu penjelasan di awal studi tentang 

bias peneliti dalam penulisan proposal di bawah subjudul Peran Peneliti. 

➔Validitas internal dalam studi dikemukakan oleh peneliti. 

 

Setrategi utama yang akan dimanfaatkan untuk menjamin validitas 

eksternal dalam studi ini adalah diskripsi yang terinci, kaya, dan penuh 

nuansa sehingga siapapun yang tertarik pada transferabilitas studi ini 

mempunyai kerangka kerja yang solid untuk perbandingan (Merriam, 1988). 

Tiga teknik untuk menjamin reliabilitas akan digunakan dalam studi ini. 

Pertama, peneliti akan menyediakan catatan terinci tentang fokus studi, 

peran peneliti, posisi informan dan basis pemilihnya, serta konteks 

darimana data akan dikumpulkan (LeCompte & Goetz, 1984). Kedua, 

metode ganda atau triangulasi dalam pengumpulan dan analisis data akan 

digunakan, yang akan memperkuat reliabilitas dan juga validitas internal 

(Merriam, 1988). Ketiga, strategi pengumpulan dan analisis data akan 

dilaporkan secara terinci untuk menyediakan gambaran yang jelas dan 

akurat tentang metode yang digunakan dalam studi ini. Semua fase dalam 

penelitian ini akan digantungkan pada penilaian cermat pemeriksa eksternal 

yang berpengalaman dalam metode penelitian kualitatif. ➔ Validitas 

eksternal dalam studi dikemukakan peneliti. 

 

I. PELAPORAN HASIL STUDI 

Lotland (1974) menegaskan bahwa meskipun dalam berbagai jenis metode 

penelitian kualitatif strategi pengumpulan dan analisis data kurang lebih 

serupa, namun cara pelaporan hasil studi atau temuan-temuan studi relatif 

berbeda. Miles dan Huberman (1984) mendiskusikan pentingnya 

penciptaan display data dan menyatakan bahwa teks naratif merupakan 

bentuk display data kualitatif yang paling sering digunakan. Ini adalah studi 

naturalistik. Karena itu, hasilnya akan disajikan secara naratif dan diskriptif, 
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bukan dalam bentuk laporan ilmiah yang dipenuhi angka-angka dan rumus-

rumus. Diskripsi yang kaya akan menjadi kendaraan dalam 

mengkomunikasikan gambaran holistik (menyeluruh) pengalaman rektor 

baru. Proyek final akan merupakan konstruksi pengalaman informan dan 

makna yang dia berikan pada pengalaman tersebut. Hal ini akan 

memungkinkan pembaca untuk seolah-olah mengalami sendiri tantangan 

yang dihadapi informan dan menyediakan lensa melalui mana pembaca 

dapat memandang dunia subjek penelitian (Miller, 1992: 23-37).  

➔ Peneliti mengemukakan outcomes penelitian. 

  

 


