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A. Penelitian Kualitatif 

1. Pendahuluan 

Pendekatan kualitatif atau disebut juga pendekatan 

naturalistic adalah pendekatan penelitian yang menjawab 

permasalahan penelitiannya memerlukan pemahaman secara 

mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti, untuk 

menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks 

waktu dan situasi yang bersangkutan. Penelitian dan objek yang 

diteliti saling berinteraksi, dengan proses penelitiannya dilakukan 

dari “luar” dan dari “dalam” dengan banyak melibatkan 

pemikiran analitik. Dalam pelaksanaannya, peneliti sekaligus 

berfungsi sebagai “alat penelitian” dalam penelitian ini tidak ada 

alat penelitian baku yang disiapkan sebelumnya.  

Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-
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macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai 

datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut 

mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh 

pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak 

data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan 

sebelum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu sering 

mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.  

Seperti dinyatakan oleh Miles dan Huberman (1992), 

bahwa yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif 

adalah karena, metode analisis belum dirumuskan dengan baik. 

Selanjutnya Susan Stainback (1988) menyatakan: Belum ada 

panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa 

banyak data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung 

simpulan atau teori. Selanjutnya Nasution (1988) menyatakan 

bahwa: melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, 

memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta 

kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang 

dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti 

harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat 

penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh 

peneliti yang berbeda. 

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan di 

sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun 
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secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

 

2. Analisis Data Model Miles, Huberman dan Saldana 

Analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata 

dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan 

dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara, 

dan selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan, 

pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata 

yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. 

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi 

dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga 

alur tersebut adalah (1) Data Collection; (2) Data Display; dan 

(3) Data Condensation; (4) Conclusions: Drawing/Verifying. 

a. Data Collection 

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa 

narasi deskriptif kualitatif, kalaupun ada data dokumen yang 

bersifat kuantitatif juga besifat deskriptif. Tidak ada analisis 
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data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya 

bersifat naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan 

perbedaan-perbedaan informasi. 

Data collection merupakan bagian dari analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat 

ditarik dan diveryfikasi. Dengan demikian, data kualitatif 

dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka 

macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau 

uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang 

lebih luas, dan sebagainya. Proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan 

(Patilima, 2004).  

Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada 

temuan. Oleh Karena itu, kalau peneliti dalam melakukan 

penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, 

tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus 

dijadikan perhatian peneliti dalam melakukkan pengumpulan 

data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, maka pohon-

pohon atau tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang yang 
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belum dikenal selama ini, justru dijadikan fokus untuk 

pengamatan. 

b. Data Display 

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif 

pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut 

terpencar-pencar, bagian demi bagian dan bukan simultan, 

tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan. Pada kondisi 

seperti itu, peneliti menjadi mudah melakukan kesalahan atau 

bertindak secara ceroboh dan secara gegabah mengambil 

simpulan yang memihak, tersekat-sekat, dan tak berdasar. 

Manusia tidak cukup mampu sebagai pemroses informasi 

yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah 

menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam satuan 

bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi 

yang mudah dipahami. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 
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memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Ada 9 (sembilan) model penyajian data menurut Miles 

dan Huberman yaitu: (1) model untuk mendeskripsikan data 

penelitian, seperti dalam bentuk organigram, peta geografis 

dan lainnya; (2) model yang dipakai untuk memantau 

komponen atau dimensi penelitian yang disebut dengan check 

list matrix; (3) model untuk mendeskripsikan perkembangan 

antar waktu; (4) model berupa matrix tata peran, yang 

mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan atau lainnya 

dari berbagai pemeran, seperti siswa, guru-kepala sekolah. 

Misalnya; (5) model matrix konsep terklaster; (6) model 

matrix tentang efek atau pengaruh; (7) model matrix 

dinamika lokasi; (8) model menyusun daftar kejadian; (9) 

model jaringan klausal dari sejumlah kejadian yang 

ditelitinya. 

c. Data Condensation 

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan/atau transformasi 

data yang muncul dalam kumpulan teks penuh secara 

sistematis pada catatan lapangan yang ditulis, transkrip 

wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.  
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Seperti yang kita lihat, kondensasi data terjadi terus 

menerus sepanjang penelitian yang berorientasi kualitatif. 

Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, kondensasi 

data merupakan antisipatif terjadi ketika peneliti memutuskan 

(seringkali tanpa kesadaran penuh) kerangka kerja 

konseptual, kasus, pertanyaan penelitian, dan pendekatan 

pengumpulan data mana yang harus dipilih. Saat 

pengumpulan data berlanjut, kegiatan selanjutnya dari 

kondensasi data terjadi: penulisan ringkasan, pengkodean, 

pengembangan tema, pembuatan kategori, dan penulisan 

memo analitik. proses kondensasi/transformasi data berlanjut 

setelah kerja lapangan selesai, sampai laporan akhir selesai. 

d. Conclusions: Drawing/Verifying 

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan 

yang kredibel. 

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang 

menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang 
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berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan 

yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau 

deduktif. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus 

penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang 

sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. Ingat simpulan 

penelitian bukan ringkasan penelitian. 

Dengan demikian simpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang 

telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek 

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal 

atau interaktif, hipotesis atau teori.  

 

B. Analisis Data Model Spradley 

Spradley membagi analisis data dalam penelitian 

kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. 

Tahapan penelitian kualitatif menurut Spradley: (1) analisis 
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domain; (2) analisis taksonomi; (3) analisis komponensial; (4) 

analisis tema cultural. 

1. Analisis Domain 

Analisis domain biasanya dilakukan untuk 

memperoleh gambaran/pengertian yang bersifat umum dan 

relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu 

fokus/pokok permasalahan yang tengah diteliti. Hasilnya 

masih berupa pengetahuan/pengertian ditingkat “permukaan” 

tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual 

(kategori-kategori simbolis yang mencakup atau mewadahi 

sejumlah kategori atau simbol lain secara tertentu). Domain 

atau kategori simbolis tersebut memiliki makna/pengertian 

yang lebih luas dari kategori/simbol yang dirangkumnya.  

Dalam melakukan analisis domain, Spradley 

menyarankan penelusuran hubungan semantik yang bersifat 

universal (universal semantic relationship); setidaknya ada 

sembilan tipe hubungan semantic yang dapat digunakan 

untuk menelusuri domain yang seperti berikut ini. 

 

No Hubungan Semantik Bentuk Contoh 

1 Jenis (strict inclution) X adalah jenis dari Y Guru (adalah suatu jenis) 

tenaga kependidikan 

2 Ruang (spatial) X adalah tempat di Y 

X adalah bagian dari 

Y 

Ruang/kelas (adalah tempat 

di) sekolah. Tempat upacara 

bendera (adalah bagian dari) 
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halaman sekolah. 

3 Sebab-akibat (cause-

effect0 

X adalah akibat/ 

hasil dari Y 

 

 

X adalah sebab dari 

Y 

Masih menganggur (adalah 

akibat dari) belum mendapat 

lowongan pekerjaan. 

Kemiskinan ekonomi (adalah 

sebab dari) putus sekolah. 

4 Rasional atau alasan 

(rationale) 

X merupakan alasan 

melaku-kan Y 

Memilih pekerjaan guru 

(adalah karena alasan supaya 

lebih otonom/mandiri) 

5 Lokasi untuk melaku-

kan sesuatu (location 

for action) 

X merupakan tempat 

melaku-kan Y 

Ruang BP di sekolah 

(merupakan tempat untuk) 

konsultasi masalah pribadi 

murid. 

6 Cara ke tujuan (means-

end) 

X merupakan cara 

untuk melakukan 

atau mencapai Y 

Mengacungkan tangan 

(merupakan cara untuk) 

menawarkan diri guna 

menjawab pertanyaan guru. 

7 Fungsi (function) X digunakan untuk 

Y 

Pengadaan petugas konseling 

sekolah (adalah dipekerjakan 

untuk) menangani kasus siswa 

yang bermasalah. 

8 Urutan (sequence) X merupakan 

urutan/tahap dalam 

Y 

Konsultasi pada pembimbing 

(merupakan tahap dalam) 

penulisan skripsi mahasiswa. 

9 Atribut atau karakteris-

tik (attribution) 

X merupakan suatu 

atribut/karakteristik 

dari Y 

Berfikir rasional dan objektif 

(merupakan suatu atribut dan 

karakteristik dari) kelompok 

cendekiawan. 

 

Untuk memudahkan dalam melakukan analisis 

domain terhadap data yang telah terkumpul dari observasi, 

pengamatan, dan dokumentasi, maka sebaiknya digunakan 

lembaran kerja analisis domain (domain analysis worksheet). 
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Contoh Lembaran Analisis Domain Pendidikan (Sugiyono, 2005). 

No Included term/rincian domain Hubungan 

semantik 

Cover term/domain 

1 

Pendidikan Adalah jenis dari Tugas perguruan 

tinggi Penelitian 

Pengabdian masyarakat 

2 

Ruang kantor Adalah tempat 

 

 

 

 

Jenis ruang yang ada 

pada institusi 

pendidikan teknik 
Ruang kelas teori 

Ruang bengkel 

Ruang laboratorium 

3 Mahasiswa mengeluh Adalah sebab dari Kepemimpinan yang 

otoriter Para dosen melakukan protes 

Mahasiswa demonstrasi 

4 Dosen memiliki sertifikat 

kompetensi 

Rasional/alasan Universitas 

melaksanakan 

kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) 
Alat-alat pembelajaran lengkap 

Sistim evaluasi belajar diperbaiki 

5 Di kelas Lokasi melakukan 

pekerjaan 

Tempat belajar 

mahasiswa fakultas 

teknik 
Di industry 

Di laboratorium 

Di bengkel 

6 Mengikuti kursus Adalah cara Mencapai prestasi 

belajar Belajar tekun 

Jarang bolos kuliah 

7 Komputer Digunakan untuk Mengerjakan tugas-

tugas kuliah Printer 

Flash disk 

8 Membayar SPP Merupakan urutan 

dalam 

Administrasi 

perkuliahan Perwalian 

Melaksanakan kuliah 

Ujian akhir 

9 Sarjana Pendidikan Adalah atribut Atribut/gelar dari 
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Sarjana Teknik lulusan Perguruan 

Tinggi jenjang S1 Sarjana Sosial 

Sarjana Hukum 

2. Analisis Taksonomi 

Setelah peneliti melakukan analisis domain, sehingga 

ditemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial 

tertentu, maka selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti 

dan selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian, perlu 

diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. 

Pengumpulan data dilakukan secara terus menerus melalui 

pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi 

sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh karena 

itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut 

dengan analisis taksonomi. 

Jadi analisis taksonomi adalah analisis terhadap 

keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang 

telah ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah 

ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti dapat diurai 

secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi 

ini. 

Pada analisis ini fokus penelitian ditetapkan terbatas 

pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya 

mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena/fokus yang 

menjadi sasaran semula penelitian. Pilihan atau pembatasan 
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fokus tersebut oleh Spradley disarankan supaya 

menggunakan dasar pertimbangan tertentu. 

Pada analisis taksonomi ini, peneliti tidak hanya 

berhenti untuk mengetahui sejumlah kategori/simbol yang 

tercakup pada domain (included terms), tetapi juga melacak 

kemungkinan sub-sub set yang mungkin tercakup pada 

masing-masing kategori/simbol di included terms. Termasuk 

juga yang tercakup pada suatu sub set, dan begitu seterusnya 

sehingga bisa semakin terinci. Hasil analisis taksonomi dapat 

disajikan dalam bentuk diagram kotak (box diagram), garis-

garis dan simpul-simpul (lines and nodes), atau dalam bentuk 

out line. 

3. Analisis Komponensial 

Dalam analisis taksonomi, yang diurai adalah domain 

yang telah ditetapkan menjadi fokus. Melalui analisis 

taksonomi, setiap domain dicari elemen yang serupa atau 

serumpun. Ini diperoleh melalui observasi dan wawancara 

serta dokumentasi yang terfokus. 

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk 

diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam 

domain, tetapi justru yang memiliki keberadaan atau yang 

kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan 
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data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang 

spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat 

ditemukan. Sebagai contoh, dalam analisis taksonomi telah 

ditemukan berbagai jenjang dan jenis pendidikan. 

Berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tersebut, 

selanjutnya dicari elemen yang spesifik dan kontras pada 

tujuan sekolah, kurikulum, peserta didik, tenaga 

kependidikan, dan sistem manajemennya. 

Delapan langkah yang dilakukan dalam analisis 

komponensial yaitu: (1) memilih domain yang akan dianalisa; 

(2) mengidetifikasikan  seluruh kontras yang telah ditemukan; 

(3) menyiapkan lembar paradigma; (4) mengidentifikasikan 

dimensi kontras yang memiliki dua nilai; (5) menggabungkan 

dimensi kontras yang berkaitan erat menjadi satu; (6) 

menyiapkan pertanyaan kontras untuk cirri yang tidak ada; 

(7) mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data; 

dan (8) menyiapkan paradigma lengkap (Moleong, 2005). 

4. Analisis Tema Cultural 

Analisis tema atau discovering cultural themes, 

sesungguhnya merupakan upaya mencari “benang merah” 

yang mengintegrasikan lintas domain yang ada (Sanapiah, 

1990). Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis 

domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka 
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selanjutnya akan dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan” 

situasi sosial/obyek penelitian yang sebelumnya masih gelap 

atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka 

menjadi lebih terang dan jelas. 

Tujuh cara untuk menemukan tema yaitu: (1) melebur 

diri; (2) melakukan analisis komponen terhadap istilah acuan; 

(3) perspektif yang lebih luas melalui pencarian domain 

dalam pemandangan budaya; (4) menguji dimensi kontras 

seluruh domain yang telah dianalisis; (5) mengidentifikasi 

domain terorganisisr; (6) membuat gambar untuk 

memvisualisasi hubungan antar domain; (7) mencari tema 

universal, dipilih satu dari enam topik: konflik sosial, 

kontradiksi budaya, teknik kontrol sosial, hubungan sosial 

pribadi, memperoleh dan menjaga status dan memecahkan 

masalah. Sesuai dengan topik penelitian maka yang dipilih 

adalah memecahkan masalah (Moleong, 2005). 

 

C. Penelitian Kuantitatif 

Data yang dihasilkan dari survey dengan menggunakan 

kuesioner merupakan data statistik. Oleh karena itu, analisis yang 

dilakukan haruslah mengikuti kaidah-kaidah statitika (Taniredja dan 

Mustafidah, 2012). Untuk analisis dengan statistik, model analisis 

yang digunakan harus relevan dengan (1) jenis data yang akan 
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dianalisis; (2) tujuan penelitian; (3) hipotesis yang akan diuji; (4) 

rancangan penelitiannya. 

Statistik yang digunakan dalam analisis data, dapat berupa 

statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif  akan 

memberikan gambaran terhadap gejala-gelaja penelitian, tidak tepat 

untuk uji hipotesis penelitian, tetapi untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian yang ada. Jenis-jenis analisis data dengan 

statistik deskriptif antara lain: (1) table-tabel distribusi frekuensi; (2) 

penyajian dalam bentuk grafis; (3) tendensi sentral (mean, mode dan 

median); (4) variabelitas (presentil, desil, kuartil, range, deviasi, 

standar deviasi (SD, Z-score, dan variansi). 

Sedangkan statistik inferensial merupakan metode yang 

menggunakan data sampel sebagai dasar interpretasi dan analisis 

agar didapat suatu kesimpulan yang digunakan untuk mengetahui 

sesuatu tentang populasi (Riyanto, 2001). Sangat banyak teknik yang 

tergolong analisis ini, sehingga tidak mungkin untuk dibahas secara 

keseluruhan. 

1. Uji t (t test) 

Uji t pada dasarnya adalah untuk uji hipotesis nihil tentang 

perbedaan mean dari dua sampel atau dua variabel. Masing-

masing variabel tersebut berskala internal/rasio dan adanya 

linearitas dan normalitas. Berikut beberapa rumus uji t dan 

penggunaannya. 



217 

 

1. Uji t untuk sampel berkorelasi 

2. Uji t untuk sampel yang terpisah dan variannya homogin 

3. Uji t untuk sampel yang terpisah dan variannya hitroge 

4. Uji homoginitas 

2. Uji Z 

3. Korelasi Product Moment (rxy) 

4. Korelasi Rank Order (rho) 

5. Korelasi Biserial (rbis) 

6. Korelasi serial (rser) 

7. Korelasi Point Biserial (rpbs) 

8. Korelasi Point Serial (rps) 

9. Korelasi Tetrachoric (rt) 

10. Korelasi Contingency (cc) 

11. Korelasi Phi (Q) 

12. Kendall’s Coefecient of Concordance (W) 

13. Cramer’s Coefecient (V) 

14. Gamma Koefesien (G) 

15. Uji X
2
 (Chi Square Test) 

16. Analisis Varian (Anova atau Anava) 

17. Korelasi Parsial 

18. Regresi Linear 

19. Analisis Kovarians 

20. Korelasi Ganda (Multiple Correlation) 
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