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A. Apa Itu Riset

Riset adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan mener-
jemahkan informasi atau data secara sistematis untuk menambah 
pemahaman kita terhadap suatu fenomena tertentu yang menarik 
perhatian kita.

Riset itu...
• Bukan hanya mengumpulkan informasi 
• Bukan hanya memindahkan fakta 
• Bukan hanya mencari informasi secara acak 
• Bukan hanya istilah untuk menarik perhatian

Melainkan
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Riset Dalam Ilmu Sosial
Dibandingkan dengan masa awal munculnya 
penelitian ilmu sosial, riset di ranah ini seka-
rang telah banyak berkembang. Dinamika dan 
kompleksitasnya tidak hanya dipengaruhi oleh 
struktur dan keadaan sosial yang makin kom-
pleks dan beragam, namun juga oleh perkem-
bangan filsafat keilmuan. 

Dalam sebuah penelitian, terdapat dua cabang filsafat keilmuan 
yang berpengaruh pada metodologi penelitian. Cabang yang per-
tama adalah ontologi, yaitu hal yang berkaitan dengan hakikat atas 
fenomena yang diamati. Sementara itu, cabang filsafat yang kedua 
adalah epistemologi, yaitu basis pemikiran, atau cara pandang, atau 
metoda yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Kedua 
cabang filsafat ini saling bertautan satu dengan lainnya, dan mem-
pengaruhi desain, strategi, metode dan pelaksanaan sebuah pene-
litian ilmu sosial.

Cara Pandang Tertentu, Epistemologi
Tertentu
Sebuah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan suatu epis-
temologi (atau pendekatan, cara pandang) tertentu akan mempen-
garuhi:

• bagaimana peneliti melihat realitas;
• bagaimana mempelajari fenomena;
• cara-cara yang digunakan/metode dalam penelitian; dan
• cara-cara yang dipakai dalam menafsirkan hasil penelitian.
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Aneka Basis Pemikiran/Cabang
Epistemologi

Secara garis besar, terdapat dua kelompok epistemologi dengan ka-
rakteristik yang saling berseberangan.

1. Pendekatan positivistik, yakni suatu cara pandang yang 
meyakini bahwa metode matematis adalah cara terbaik un-
tuk membedah realita. Cara pandang ini banyak digunakan 
pada penelitian-penelitian teknik, seperti penelitian labora-
torium ilmu eksakta. Meski demikian, pendekatan positivistik 
juga dapat digunakan dalam penelitian sosial. Pendekatan 
ini biasanya digunakan dalam strategi penelitian ekstensif; di 
mana peneliti berusaha mendapatkan ‘gambaran besar’ atau 
tren dari sebuah subjek penelitian.

2. Pendekatan non-positivistik yang lebih banyak dipakai un-
tuk penelitian-penelitian sosial. Pendekatan ini berpendapat 
bahwa fenomena sosial tidak hanya dapat ditelaah meng-
gunakan metode matematis saja. Kelompok kedua ini sering 
menggunakan cara pandang interpretatif untuk melihat atau 
memecahkan sebuah permasalahan. Kelompon non-pos-
itivistik sendiri memiliki banyak cabang epistemologi (misal 
interpretivism, critical realism, pheenomenologi, feminism). Pen-
dekatan ini sering digunakan oleh strategi penelitian intensif; 
di mana peneliti lebih terfokus pada pemaparan rinci tentang 
fenomena yang diamati.

Pendekatan yang sering digunakan pada penelitian-penelitian sosial 
yang bersifat kualitatif adalah epistemologi critical realism. Pertama 
kali diperkenalkan oleh Bhaskar (1975), critical realism adalah salah 
satu epistemologi yang berakar pada aliran realisme yang mencoba 
melihat realitas secara apa adanya, namun dengan sikap kritis lewat 
kekuatan deskripsi asumsi ontologis dan menjelaskan argumentasi 
mengapa keadaan tersebut dapat terjadi. Asumsi ontologis di sini 
dibagi menjadi tiga lapisan wilayah, yaitu wilayah ‘empiris’, wilayah 
‘aktual’, dan wilayah ‘riil’ (Ackroyd, 2009; Ackroyd and Fleetwood, 
2000; Tsoukas, 2000).  Di bawah ini adalah kaitan dan stratifikasi 
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dari ketiga wilayah tersebut:
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B. Menyusun Desain 
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B. Menyusun Desain 
Penelitian
Setiap penelitian membutuhkan suatu desain agar terarah secara 
sistematis. Desain dari suatu penelitian ditentukan dari pertanyaan 
riset yang disusun. Dengan kata lain, pertanyaan riset merupakan 
jantung dari keseluruhan penelitian dan sangat menentukan per-
encanaan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang didapat nantinya. 
Pertanyaan riset-lah yang menentukan metodologi yang cocok den-
gan penelitian dan memengaruhi desain penelitian serta pemilihan 
instrumen pengambilan data.

Berikut adalah tahap-tahap yang dilalui sebelum memilih suatu de-
sain (diadaptasi dari Remenyi et al., 1998, p. 45):
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Meskipun ilustrasi di atas mengesankan tahapan yang dilalui sep-
erti linier, pada kenyataannya tidak selalu begitu. Peneliti dapat saja 
merevisi pertanyaan-pertanyaan risetnya (research questions), na-
mun yang pasti pertanyaan-pertanyaan riset inilah yang selalu me-
nentukan pendekatan dan desain penelitian.

Aneka Macam Desain Penelitian
Di bawah ini adalah beberapa jenis desain penelitian (Creswell, 
2003; Bryman, 2006):
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Pendekatan Penelitian
Pendekatan Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah metodologi yang sering digunakan dalam 
penelitian ilmu sosial. Menurut Cassell dan Symon (1994), ciri-ciri 
dari sebuah penelitian kualitatif adalah: 

• tidak adanya “angka” dalam pengolahan data;

• bertujuan untuk menjelaskan arti/maksud dari sebuah 
fenomena;

• umumnya meneliti tentang fenomena terkini; 

• lebih fleksibel dibanding penelitian kuantitatif; dan 

• memiliki aspek refleksi peneliti. 

Bryman dan Bell (2007) menyebutkan bahwa dalam sebuah pene-
litian kualitatif, peneliti mencoba ‘melihat’ sebuah fenomena dari 
kacamata narasumber (“insider’s view”). Konteks adalah aspek yang 
sangat penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Oleh karena itu, 
sebuah penelitian kualitatif harus mendeskripsikan dengan jelas, 
dan serinci mungkin, konteks yang terlibat (atau yang melekat) ter-
hadap subyek penelitian. Konteks penelitian yang variatif dan pent-
ingnya refleksi si peneliti terhadap data penelitian membuat peneli-
tian kualitatif umumnya tidak berstruktur terlalu ketat.

Penelitian kualitatif mengasumsikan bahwa kebenaran (‘truth’) 
merupakan suatu hal yang subyektif (Cassel dan Symon, 1994). Epis-
temologi berbeda akan menghasilkan interpretasi yang berbeda 
pula, sehingga epistemology sangan memengaruhi keseluruhan 
proses penelitian.

Beberapa metode yang digunakan penelitian kualitatif untuk men-
dapatkan data di antaranya adalah wawancara, focus group discus-
sion (FGD) dan dokumen. Data sebuah penelitian kualitatif dapat 
berupa teks/tulisan dan gambar visual yang kemudian diinterpre-
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tasikan oleh peneliti. Data teks dapat diperoleh dari, misalnya, tran-
skripsi hasil wawancara atau FGD. Jika wawancara dilakukan den-
gan menggunakan bahasa pengantar yang berbeda dengan bahasa 
yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian, maka dibutuhkan 
proses translasi teks transkripsi.

Pendekatan kualitatif sangat berguna jika subyek penelitian diang-
gap sangat kompleks, sehingga dibutuhkan penjelasan dan eksplo-
rasi mendalam. Pendekatan ini juga dapat digunakan ketika teori 
atau konsep yang dipakai untuk memahami sebuah fenomena 
penelitian belum terbentuk dengan baik, sehingga masih banyak 
ruang bagi teori tersebut untuk dikembangkan lagi (Creswell, 2003). 
Kekurangan dari pendekatan ini adalah terbatasnya lingkup gener-
alisasi terhadap hasil penelitian yang didapat. Hal ini dikarenakan 
adanya konteks yang spesifik dalam penelitian tersebut, sehingga 
belum tentu penelitian ini dapat direplikasikan dalam konteks yang 
berbeda.
 
Pendekatan Kuantitatif

Umumnya, pendekatan kuantitatif mengasumsikan bahwa kebe-
naran (‘truth’) dalam realita keseharian adalah objektif (Cassell dan 
Symon, 1994). Dengan demikian, hanya terdapat satu kebenaran 
(‘truth’), dan itu dapat diungkap melalui metode ilmiah.

Penelitian kuantitatif biasanya memiliki asumsi-asumsi awal yang 
akan dicoba dibuktikan dalam penelitian tersebut. Dengan demi-
kian, penelitian biasanya dilakukan dalam setuasi terkontrol, karena 
asumsi penelitian akan menentukan jenis pertanyaan yang diajukan 
serta target responden yang dibutuhkan untuk pengambilan data.

Data penelitian kuantitatif biasanya berupa informasi umum terkait 
dengan subyek penelitian, misalnya preferensi dan tingkah laku re-
sponden dalam sebuah penelitian tentang moda transportasi. Salah 
satu metode pengambilan data yang biasanya digunakan dalam 
penelitian kuantitatif sendiri adalah dengan cara survei. Data terse-
but kemudian diasosiasikan dengan variabel-variabel tertentu, dan 
diproses menggunakan metode statistik yang sistematis. Hasil dari 
proses data statistik tersebut berupa angka-angka (dalam istilah 
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statistik, contohnya, nilai simpangan baku/standard deviation, mean, 
dan median) yang kemudian diinterpretasikan dalam analisis pene-
litian kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif biasa digunakan untuk melihat tren sebuah 
fenomena. Dengan metode survei, penelitian kuantitatif dapat men-
jangkau responden penelitian lebih luas, sehingga data set-nya leb-
ih banyak dibanding penelitian kualitatif. Sayangnya, pendekatan ini 
tidak dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mendalam. 
Karena itulah, dibanding dengan pendekatan kualitatif, penelitian 
kuantitatif tak banyak digunakan dalam sebuah penelitian ilmu so-
sial. Tak jarang, pendekatan kuantitatif digunakan sebagai peleng-
kap dari pendekatan kualitatif, yaitu dalam sebuah penelitian den-
gan menggunakan mixed methods.

Pendekatan Gabungan (Mixed Methods)

Pendekatan gabungan (mixed methods) biasanya diperlukan pada 
sebuah penelitian yang tidak hanya membutuhkan untuk men-
jelaskan suatu fenomena secara mendalam saja, melainkan juga 
bertujuan untuk melihat tren yang berhubungan dengan fenomena 
tersebut.

Terdapat dua macam pilihan cara pengambilan data. Cara pertama; 
survei diluncurkan sebagai representasi dari pendekatan kuantita-
tif. Survei ini kemudian diikuti oleh metode kualitatif seperti wawan-
cara atau FGD. Pendekatan kualitatif ini biasanya digunakan sebagai 
verifikasi hasil survei dan pengayaan data yang digunakan untuk 
menjelaskan fenomena yang terjadi. Cara kedua; metode kualitatif 
dilakukan terlebih dahulu, yang diikuti oleh peluncuran survei untuk 
mendapatkan gambaran lebih luas lagi terhadap subjek penelitian. 
Pengambilan data harus dilakukan dengan seksama. Manapun 
opsi skenario yang dipilih (kualitatif > kuantitatif; atau kuantitatif 
> kualitatif), hasil dari pengambilan data dengan metode pertama 
akan mempengaruhi konstruksi dari metode kedua. Jika yang dipi-
lih adalah opsi skenario pertama, kuantitatif > kualitatif, hasil survei 
akan menentukan pertanyaan apa yang diajukan saat menjalankan, 
misalnya, wawancara.
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Tidak hanya itu, pendekatan ini pun menuntut adanya integrasi 
(bukan hanya menggabungkan) berbagai macam aspek pada saat 
analisis dilakukan: mulai dari dataset, hasil olahan data, serta teori-
teori yang digunakan. Ini membuat kompleksitas tahap analisis data 
bertambah. Dari segi epistemologis pun,  karena pendekatan kuan-
titatif dan kualitatif memiliki asumsi yang berbeda, maka peneliti 
harus mampu mengambil satu posisi cara pandang terhadap kedua 
pendekatan tersebut agar terdapat konsistensi pada analisis data.
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C. Pengambilan Data

Riset empiris membutuhkan data dari lapangan. Setelah rasional 
dan pertanyaan riset disusun, peneliti kemudian merumuskan me-
tode apa yang digunakan untuk memperoleh data.

Terdapat bermacam-macam metode pengambilan data. Namun, di 
sini ‘hanya’ diulas tiga metode yang paling sering digunakan dalam 
berbagai penelitian. Ketiga metode tersebut adalah wawancara, sur-
vei, dan focus group discussion.

Wawancara
Wawancara merupakan metode pengambilan data yang umum di-
gunakan untuk studi kualitatif, yang dilakukan terhadap orang-per-
orangan. Meski demikian, wawancara juga dapat dilakukan untuk 
mendapatkan data survei sebuah studi kuantitatif. Pada bagian ini, 
kami fokuskan pada perancangan dan pelaksanaan wawancara un-
tuk sebuah studi kualitatif. 

Dilihat dari struktur rancangan dan pelaksanaannya1, wawancara 
terbagi menjadi tiga macam: 

1 Struktur yang dimaksud berhubungan dengan kelompok pertanyaan yang 
ditanyakan, sementara terkait pelaksanaan, hal ini lebih mengenai urutan 
pertanyaan.
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Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah 
satunya adalah wawancara tatap muka di mana pewawancara da-
pat berinteraksi langsung dengan narasumber. Peneliti atau pewa-
wancara dapat langsung mengajukan pertanyaan probing untuk 
mendapatkan kedalaman lebih. Selain itu, peneliti atau pewawan-
cara juga dapat mencatat pengamatan peneliti/pewawancara akan 
reaksi narasumber terhadap pertanyaan yang diajukan. Catatan ini 
dapat berguna untuk keperluan perbaikan pertanyaan, dan dapat 
pula digunakan dalam proses analisis data. 

Jika wawancara tatap muka tidak dimungkinkan, wawancara dapat 
dilakukan lewat telepon. Melalui telepon, peneliti/pewawancara 
tetap dapat berinteraksi dengan narasumber dan memberikan per-
tanyaan probing meski terbatas. Peneliti tidak dapat memberikan 
catatan hasil pengamatan reaksi narasumber terhadap suatu per-
tanyaan tertentu.

Jika wawancara tatap muka dan lewat telepon tidak dapat dilaku-
kan, pertanyaan wawancara tetap dapat diajukan melalui e-mail. 
Hanya saja, wawancara melalui e-mail memiliki beberapa keter-
batasan. Peneliti atau pewawancara tidak dapat langsung menga-
jukan pertanyaan probing jika diperlukan. Pertanyaan probing tetap 
dapat diajukan namun membutuhkan waktu lebih lama dan ser-

Aspek  Wawancara 
terstruktur 

Wawancara semi-
terstruktur 

Wawancara tidak 
terstruktur 

Rancangan -‐ harus menanyakan 
semua pertanyaan 
utama 

-‐ tanpa pertanyaan 
probing 

-‐ harus menanyakan 
semua pertanyaan 
utama  

-‐ dapat menggunakan 
pertanyaan probing 

-‐ tidak harus 
menanyakan semua 
pertanyaan utama  

-‐ dapat menggunakan 
pertanyaan probing 

Urutan tanya -‐ urutan tanya 
pertanyaan utama 
yang sama terhadap 
semua narasumber 

-‐ urutan tanya 
pertanyaan utama 
yang sama terhadap 
semua narasumber 

-‐ urutan tanya tidak 
harus sama terhadap 
masing-masing 
narasumber 

 
Tabel 1. Perbandingan karakteristik jenis wawancara.



Centre for Innovation Policy and Governance

Memahami Tahap-Tahap Penting Dalam Riset
22

ingkali membutuhkan banyak korespondensi email untuk mendap-
atkan jawaban narasumber. 

Survei
Survei merupakan salah satu metode pengambilan data yang sis-
tematik, untuk mendapatkan informasi mengenai sebuah sampel 
populasi tertentu (Harre, 1979; Sayer, 1992; Danermark et al, 2002). 
Informasi yang dituju oleh sebuah survei dapat beragam, misalnya 
informasi faktual (contohnya data diri, pendapatan, dll), preferensi 
(contohnya pilihan makanan, dll), dan tingkah laku (contohnya kebi-
asaan merokok, dll). Informasi yang diperoleh kemudian dapat di-
gunakan untuk melihat data tren dari sebuah fenomena. Karena itu-
lah, survei biasanya diasosiasikan dengan pendekatan kuantitatif.

Berikut adalah beberapa aspek penting yang harus dipertimbang-
kan sebelum meluncurkan sebuah survei:

• Identifikasi sample. Sample adalah sasaran calon respond-
en pengisi survei. Penentuan sample dapat dilakukan dengan 
beberapa cara, misalnya dengan simple random sampling, 
systematic sampling, dan snowball. Berikut adalah tabel keti-
ga cara penentuan sample tersebut:
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• Penentuan berapa orang dari jumlah sample yang dinilai 
representatif untuk kebutuhan penelitian. Setiap peneli-
tian dengan metode survei harus menentukan kriteria terpe-
nuhinya sifat representatif tersebut.

• Administrasi pengambilan data. Survei dapat diadakan le-
wat telepon, pos surat, online, survei personal atau bahkan 
gabungan dari beberapa cara. Biasanya cara administrasi 
survei ditentukan oleh berbagai faktor, misalnya biaya, re-
sponden yang ditargetkan, jangkauan pada responden sur-
vei, dan akurasi respon mereka.

• Penggunaan bahasa dalam pertanyaan harus sesuai 
dengan kapasitas dan kemampuan responden yang di-
targetkan. Perhatikan penggunaan istilah spesifik agar tidak 
membingungkan responden, jangan sampai pertanyaan tid-
ak terjawab karena istilah tersebut membingungkan.

• Proses pengolahan data. Data survei biasanya diolah den-
gan metode statistik, baik statistik deskriptif yang bertujuan 
menjabarkan fitur-fitur utama dari data yang didapat, mau-

Simple 
Random 
Sampling 

Systematic 
Sampling 

Snowball 
Sampling 

Setiap anggota 
populasi 
memiliki 
kesempatan 
yang sama 
untuk terpilih 
menjadi 
sample 

Jenis random 
sampling yang 
lebih sistematik 
karena 
menggunakan 
perhitungan 
statistik 

Individu yang 
menjadi sample 
diminta 
merekomendasikan 
sejumlah nama 
untuk kemudian 
menjadi sample 
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pun statistik inferensial yang bertujuan menarik kesimpulan 
dari data set yang didapat.

Survei dapat menjangkau responden yang lebih banyak. Dengan demi-
kian, informasi yang didapat lebih beragam dan dapat digunakan 
untuk melihat tren dari fenomena yang terjadi. Kelemahan utama 
dari penggunaan survei dibandingkan metode wawancara adalah 
dalam aspek kedalaman data, karena data hasil survei kurang men-
dalam.
 

Focus Group Discussion
Metode focus group discussion (FGD) adalah salah satu metode pen-
gumpulan data yang digunakan untuk penelitian kualitatif. Dengan 
metode ini, sebuah grup narasumber akan ditanyakan pendapat, 
persepsi dan sikap mereka terhadap sebuah fenomena atau objek 
penelitian tertentu. 

FGD merupakan suatu alat dimana peneliti dapat meneliti partisi-
pan (atau narasumber) dalam kondisi yang lebih natural dibanding 
dengan wawancara perorangan. Pertanyaan-pertanyaan akan dia-
jukan dalam kondisi grup yang interaktif dimana partisipan FGD se-
bagai narasumber penelitian tersebut dapat berbicara bebas den-
gan anggota grup lainnya. Jawaban dari pertanyaan dalam sebuah 
FGD dapat menjadi lebih kaya dan variatif dibanding jika pertanyaan 
tersebut ditanyakan melalui wawancara perorangan.

Umumnya dalam FGD diperlukan moderator untuk memastikan 
jalannya diskusi dan topik pembahasan sudah seluruhnya didis-
kusikan. Peran moderator ini dapat dilakukan oleh satu orang saja 
atau dua orang yang masing-masing bertanggungjawab terhadap 
salah satu aspek tersebut.  Jika terdapat dua orang moderator, ked-
uanya dapat pula mengambil posisi opini yang saling berlawanan 
untuk membuat diskusi semakin menarik. Jika tidak ada moderator, 
FGD dapat dilakukan dengan yang disebut sebagai FGD dua arah, 
dimana satu grup mengamati grup lain dan mendiskusikan hasil 
pengamatan tersebut. 
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Best Practices Wawancara
Matriks pertanyaan dan metode pengambilan data

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian yang selalu berfokus 
pada pertanyaan riset, disusun sebuah tabel/matriks yang berisi 
pertanyaan-pertanyaan riset yang ada, metode pengambilan data 
yang digunakan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (baik un-
tuk wawancara, focus group discussion, maupun survei) untuk men-
jawab pertanyaan riset tersebut.

Tabel 1. Matriks pertanyaan dan metode pengambilan data.
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Korespondensi dan Administrasi
Beberapa tata cara yang perlu diperhatikan dari sebelum hingga 
setelah wawancara selesai dilakukan:

1. Membuat janji dan menyepakati jadwal wawancara kepada 
responden. Jangan lupa mengirimkan reminder, untuk meng-
ingatkan responden/narasumber akan jadwal wawancara 
yang telah disepakati.

2. Mempersiapkan daftar pertanyaan wawancara/pointers agar 
peneliti tidak lupa satupun pertanyaan yang harus ditan-
yakan sekaligus urutannya. 

3. Transkripsi (dan terjemahan ke bahasa tertentu jika dibu-
tuhkan).

4. Verifikasi & validasi. Setelah wawancara ditranskripsikan, 
peneliti sebaiknya mengirimkan  transkripsi kepada respond-
en/narasumber untuk dicek ulang; apakah sesuai dengan isi 
wawancara, dan apakah ada hal-hal lain yang ingin ditam-
bahkan atau diubah.

Etika
Beberapa isu terkait etika pengambilan data akan diutarakan pada 
bagian ini. Pertama, peneliti harus menjelaskan tujuan dan cakupan 
dari penelitian yang ia lakukan. Peneliti sebaiknya juga memapar-
kan peran dari responden/narasumber tersebut dalam penelitian 
ini. 

Selama proses berlangsungnya pengambilan data (terutama untuk 
wawancara dan focus group discussion), peneliti dianjurkan meng-
gunakan alat perekam. Gunanya adalah agar peneliti tidak harus se-
lalu mencatat jawaban narasumber, melainkan cukup memberikan 
catatan penting saja. Oleh karena itu, sebelum wawancara dimulai, 
peneliti sebaiknya memberitahu sekaligus meminta izin narasum-
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ber bahwa wawancara akan direkam untuk kemudahan adminis-
trasi data. 

Isu etika lainnya terkait dengan penggunaan nama narasumber di 
laporan penelitian. Beberapa narasumber setuju namanya dican-
tumkan dan hasil wawancaranya dikutip dalam laporan penelitian, 
sementara beberapa lainnya tidak. Peneliti harus memastikan hal 
tersebut kepada narasumber, sehingga tidak terjadi kesalahpaha-
man di kemudian hari saat laporan penelitian dipublikasikan.
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D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau literature review adalah bagian penting dalam 
kerangka riset. Ini karena riset ilmiah dilakukan sebagai upaya kole-
ktif di mana peneliti berbagi hasil temuan dengan sesama untuk 
bersama-sama menggapai pengetahuan baru (Neuman, 1991: 96). 
Jadi, semakin banyak peneliti mengetahui, mengenal dan memaha-
mi penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan topik yang 
ia teliti, maka ia akan semakin dapat mempertanggungjawabkan 
caranya meneliti permasalahan yang dihadapi (Djunaedi, 2000).

Penjelasan atas topik tinjauan pustakan dapat dibagi dua: critical 
reading dan penulisan tinjauan pustaka itu sendiri.

Membaca Kritis (Critical Reading)
Proses penyusunan tinjauan pustaka pada dasarnya mencakup tiga 
kegiatan: membaca – berpikir – menulis. Oleh karenanya, dalam 
membaca kritis, peneliti perlu memperhatikan atau mempertan-
yakan hal berikut:

a. Tidak sebatas melakukan ringkasan dalam merangkum hasil 
penelitian terdahulu.

b. Pastikan isu atau informasi yang hendak dicari.

c. Perhatikan masalah konseptualisasi.

Untuk membaca temuan riset terdahulu maupun riset den-
gan topik sejenis secara kritis, ajukan pertanyaan berikut:

• Apa isu utama yang hendak dikaji?
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• Apa asumsi utamanya? Apa konsep utama yang digu-
nakan? Sejauh mana hal ini sudah terdefinisikan?

 Kerangka Teori dan Hipotesis:

• Apakah pertanyaan penelitian diformulasikan dengan 
jelas?

• Apakah ada sebuah hipotesis? Apakah sudah diformu-
lasikan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji?

• Bagaimana bentuk rancangan penelitiannya? Apa 
batasan ruang-lingkup penelitiannya dan bagaimana ba-
tas  tersebut dirumuskan? Bagaimana pembatasannya? 
Sejauh mana rancangan ini ia sudah tepat sesuai dengan 
kebutuhan penelitian?

d. Mempertanyakan hasil dari penelitian.
• Apakah data dan teknik analisis yang digunakan sudah 

tepat?

• Apakah kesimpulannya sudah konsisten dengan data 
yang ada?

• Apa implikasi teoretis dan praktis dari hasil penelitian 
tersebut dan apakah keduanya sudah didiskusikan den-
gan memadai?

• Apa batasan dari studi tersebut dan apakah sudah diek-
splorasi sejauh mungkin?

e. Menyusun ringkasan secara kritis
• Apa temuan, bukti atau argumentasi keseluruhan dari 

riset tersebut?

• Apa kontribusi dari studi tersebut?

• Tambahkan analisis komparatif jika penting untuk di-
lakukan.
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Tinjauan Pustaka
Sebuah tinjauan pustaka dapat saja hanya berupa ringkasan sed-
erhana dari sebuah sumber. Namun sebaiknya tinjauan pustaka 
memiliki sebuah struktur tertentu dan menggabungkan antara ring-
kasan dan sintesis. Ringkasan adalah rekap informasi penting dari 
sumber, tetapi sintesis adalah perangkaian ulang tentang informasi 
tersebut. Selain memperbesar pengetahuan tentang topik peneli-
tian, menulis tinjauan pustaka memungkinkan untuk mendapatkan 
dan menunjukkan keterampilan dalam dua bidang:

1. Mencari informasi: kemampuan untuk memindai literatur se-
cara efisien, baik menggunakan metode manual atau terkom-
puterisasi, untuk mengidentifikasi artikel atau literatur yang 
berguna.

2. Penilaian kritis: kemampuan untuk menerapkan prinsip-prin-
sip analisis untuk mengidentifikasi studi yang objektif dan 
valid.

Menyusun Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka di dalam sebuah penelitian berfungsi untuk 
(Creswell, 1994):

a. Memperoleh pengetahuan dari hasil penelitian sebelumnya 
yang sejenis atau terkait erat dengan penelitian yang sedang 
dijalankan.

b. Mengaitkan atau menggambarkan hubungan penelitian 
dengan wacana atau perdebatan yang sedang berlangsung 
dalam bidang yang diteliti, untuk melengkapi atau memper-
luas kajian sebelumnya.

c. Menyediakan sebuah kerangka dalam menentukan signi-
fikansi penelitian, serta menjadi titik pijak dalam memband-
ingkan hasil berbagai kajian yang ada.

d. Mempelajari dari penelitian sebelumnya dan menstimulasi 
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gagasan-gagasan baru tentang topik yang akan diteliti.

Selain fungsi tersebut, tinjauan pustaka juga memiliki kegunaan lain 
dalam proses penyusunan penelitian (Castetter dan Heisler, 1984: 
38-43): 

a. mengkaji sejarah permasalahan; 

b. membantu pemilihan prosedur penelitian; 

c. mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasa-
lahan; 

d. mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terda-
hulu; 

e. menghindari duplikasi penelitian; dan

f. menunjang perumusan permasalahan.

Beberapa pertanyaan mendasar yang diajukan sewaktu menyusun 
tinjauan pustaka:

- Apa sumber utamanya?

- Apa teori, konsep dan ide utamanya?

- Apa basis epistemologis dan ontologis dari kajian tersebut?

- Apa persoalan dan pertanyaan mendasar yang telah diba-
has?

- Apa perdebatan dan persoalan utama mengenai topik yang 
diangkat?

- Apa sikap politis yang terdapat di dalamnya?
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Dalam menyusun tinjauan pustaka, kita harus melihat pendekatan 
penelitian apa yang dipakai, karena ini akan berdampak pada cara 
kita menggunakan tinjauan pustaka. 

Dalam studi kualitatif, tinjauan pustaka digunakan secara induk-
tif agar tidak menggiring peneliti ke dalam kesimpulan-kesimpulan 
sementara. Pada penelitian kuantitatif, tinjauan pustaka berguna 
untuk memberikan arah yang lebih tajam untuk membantu menyu-
sun hipotesis sementara, yang hendak diuji oleh peneliti. Tinjauan 
pustaka juga membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian 
yang lebih terarah dan semakin menyempit. Oleh karenanya, tin-
jauan pustaka digunakan secara deduktif. 

Di mana Mencari Bahan Tinjauan Pustaka?
• Jurnal
• Buku
• Disertasi
• Dokumen Pemerintah
• Laporan Penelitian dan Kertas Kebijakan

Menulis Tinjauan Pustaka 

Untuk membuat tinjauan pustaka yang baik, penulis harus memper-
hatikan hal-hal berikut:

1. Menyertakan semua bahan bacaan tanpa strategi pemilahan 
diorganisasi sekitar dan terkait langsung dengan tesis atau 
pertanyaan penelitian sedang dikembangkan.

2. Mensintesis hasil penelitian ke ringkasan apa saja yang telah 
dan belum diketahui oleh penelitian tersebut terhadap isu 
yang diteliti.

3. Mengidentifikasi bagian-bagian kontroversial dalam literatur.

4. Merumuskan pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih  
lanjut.

Dalam merangkum berbagai bahan bacaan atau studi yang terkait, 
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penulis perlu memperhatikan poin-poin berikut:

-  Nyatakan masalah utama yang dikaji.
-  Nyatakan tujuan utama atau fokus dari kajian tersebut.
-  Jelaskan dengan singkat populasi, sampel atau subyek yang 

diteliti.
-  Ulas dengan singkat temuan utama yang terkait dengan studi 

tersebut.
-  Jabarkan kritik atau kelemahan dari segi metode penelitian, 

jika tinjauan pustaka merupakan tinjauan metodologis.

Tinjauan pustaka diakhiri dengan kesimpulan atau ringkasan yang 
menjelaskan tentang “apa arti semua tinjauan pustaka tersebut (what 
does it all mean?)” (Djunaedi, 2000). Pada dasarnya, tinjauan pus-
taka yang baik adalah rangkuman dengan bahasa si penulis sendiri, 
tidak sekedar menduplikasi dari literatur yang dibaca. Dengan demi-
kian, di dalam proses penulisan akan terbangun pemahaman yang 
lebih baik karena penulis ikut menganalisis dan merangkai pemaha-
man baru dengan mengaitkan literatur yang dibaca dengan peneli-
tian yang sedang dijalankan. 

Mencari Data melalui Internet (Neuman, 1991: 115)

Dalam pemanfaatan Internet, seorang peneliti harus lebih 
berhati-hati karena data yang ada kerap merupakan sumber 
kedua atau ketiga sehingga banyak menghilangkan konteks 
asli dari data asal. Karena itu, kita perlu kritis dalam mencer-
mati validitas data.
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E. Studi Kasus

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. 
Riset yang menggunakan metode studi kasus melakukan pemerik-
saan longitudinal; yaitu membandingkan perubahan subjek pene-
litian setelah periode waktu tertentu. Pemeriksaan longitudinal ini 
dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian 
yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang 
sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, anal-
isis informasi, maupun pelaporan hasilnya. Hasilnya, akan diperoleh 
pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan 
dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. 

Studi kasus juga dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji 
hipotesis serta dapat menggunakan bukti baik kuantitatif maupun 
kualitatif. Studi kasus dirancang untuk mengungkapkan detail-de-
tail dari sudut pandang partisipan dengan menggunakan berbagai 
macam sumber data (Tellis, 1997). Singkatnya, studi kasus merupa-
kan metodologi yang ideal untuk investigasi mendalam pada suatu 
penelitian (Sjoberg, 1991).

Ragam Studi Kasus
Menurut Yin (1993) ada tiga sifat studi kasus, yaitu Exploratory, Ex-
planatory, dan Descriptive. Exploratory seringkali dianggap sebagai 
pendahuluan pada penelitian sosial. Explanatory dapat digunakan 
untuk melakukan investigasi kausal (sebab-akibat), sementara ka-
sus-kasus Descriptive mensyaratkan adanya teori yang sudah diban-
gun sebelum dimulainya penelitian. 

Creswell (2007) membagi penelitian studi kasus menjadi tiga jenis:
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Teknik dan Aplikasi Studi Kasus
Ada beberapa tahapan dalam melakukan studi kasus, yaitu:

1. Membuat Protokol Studi Kasus.

 Di tahap ini peneliti menentukan apa saja teknik-teknik yang 
dibutuhkan dalam studi kasus. Misalnya teknik wawancara 
mendalam, menyusun pertanyaan dan menginterpretasikan 
jawaban-jawaban dari responden, dan yang paling utama 
mempunyai pengertian yang mendalam terhadap studi ka-
sus itu sendiri.

2. Melaksanakan Studi Kasus.

 Ada tiga hal penting dalam pelaksanaan studi kasus, yaitu 
persiapan untuk pengumpulan data, pendistribusian kue-
sioner dan interview. Pengumpulan data harus dirancang 
sedemikian rupa agar dapat menguatkan konstruksi dan 
validasi internal maupun eksternal dari studi yang dilaksana-
kan.  Data dapat berupa dokumen, hasil observasi, dan hasil 
interview. Kuesioner disebar untuk melihat perbedaan sudut 
pandang partisipan terhadap suatu hal. Wawancara merupa-
kan salah satu bagian terpenting studi kasus karena selain 
terfokus langsung; peneliti juga dapat melakukan observasi 
dari gerak dan tingkah laku narasumber.

3. Menganalisis hasil studi kasus.

 Tahap berikutnya adalah menganalisis data yang didapat. 
Di tahap ini peneliti memeriksa data yang sudah terkumpul, 
melakukan kategorisasi data, tabulasi data, atau meng-
gabungkan kembali data dan bukti yang diperoleh untuk me-
lihat proposisi penelitian. Peneliti juga harus dapat terlebih 
dahulu mengidentifikasi data apa yang dianalisis dan demi 
tujuan apa. Berikut adalah tiga teknik analisis yang dapat di-
gunakan:
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3.1. Pattern-matching

 Peneliti membandingkan pola empiris dengan pola 
yang telah diprediksi sebelumnya. Jika pola-nya cocok, 
sebaiknya pengujian internal penelitian harus diting-
katkan. Dalam teknik ini, peneliti diberikan keleluasaan 
untuk penginterpretasian data. 

3.2. Explanation Building

 Teknik ini merupakan suatu siklus dari beberapa pros-
es berurutan, yaitu: membuat penyataan teoritis; pen-
yaringan pernyataan; dan peninjauan proposisi. Ketiga 
proses ini dilakukan secara berulang sehingga didap-
atkan penjelasan yang akurat dari suatu kasus.  Teknik 
ini sangat berguna untuk jenis studi kasus exploratory 
dan explanatory, namun  peneliti harus waspada dan 
hati-hati. Proses yang berulang di atas seringkali peneliti 
kehilangan fokus awal studi yang sedang dikerjakan.

3.3.Time Series Analysis

 Teknik ini biasa digunakan dalam analisis eksperimen-
tal di mana peneliti merunut data berdasarkan waktu 
kejadian. Melalui teknik ini, peneliti diharapkan dapat 
memprediksi kejadian selanjutnya berdasarkan taha-
pan-tahapan kejadian tertentu.

Analisis data yang baik adalah analisis data yang akurat 
dan komprehensif; yakni analisis yang menunjukkan bahwa 
bukti-bukti yang relevan digunakan dengan baik sehingga 
memunculkan aspek-aspek signifikan dari studi kasusnya.

4. Menyusun kesimpulan.

 Tahap terakhir adalah membuat laporan yang berisi kesim-
pulan. Kesimpulan harus disusun sejelas mungkin dan mam-
pu menjawab tujuan awal penelitian secara komprehensif. 
Termasuk di dalam kesimpulan adalah rekomendasi serta 



Centre for Innovation Policy and Governance

Memahami Tahap-Tahap Penting Dalam Riset
46

implikasi dari studi yang sudah dilaksanakan berdasarkan 
bukti-bukti relevan yang didapat. Hal-hal dalam laporan ini 
harus dapat dimengerti (mudah dipahami) oleh pembaca. 
Penelitian yang terstruktur tidak akan berhasil apabila hasil-
nya tidak dapat dimengerti.

Penutup

Metodologi studi kasus digunakan untuk mendapatkan pemaha-
man yang mendalam terhadap suatu kasus. Dengan menggunakan 
metodologi studi kasus, peneliti dapat memahami suatu kejadian 
secara menyeluruh, menjabarkan implikasi, memberikan rekomen-
dasi serta membangun dasar bagi riset selanjutnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Studi Kasus antara lain:

1. Peneliti harus mampu mengajukan pertanyaan yang baik 
dan mampu pula untuk menginterpretasikan jawaban-jawa-
bannya

.
2. Peneliti harus dapat menjadi pendengar yang baik dan tidak 

terperangkap oleh pra-konsepsi sendiri.

3. Peneliti diharapkan mampu menyesuaikan diri dan fleksibel 
terhadap situasi baru; ia bisa melihat studi ini sebagai se-
buah kesempatan dan bukan ancaman.

4. Peneliti harus memiliki daya tangkap yang kuat terhadap isu-
isu yang akan diteliti.

5. Peneliti dituntut untuk tidak bias dan tidak terpengaruh oleh 
anggapan-anggapan yang sudah ada sebelumnya.

6. Peneliti harus peka dan responsif terhadap bukti dan fakta 
yang kontradiktif.
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Ada banyak pro dan kontra dalam mengaplikasikan studi kasus se-
bagai salah satu metodologi penelitian. Salah satu alasannya adalah 
karena rumit dan panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk dapat 
melihat dan memahami suatu kasus secara mendalam. Namun 
dengan protokol dan eksekusi yang baik, studi kasus dapat diandal-
kan sebagai salah satu metodologi terbaik untuk penelitian.
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F. Etnografi

Etnografi adalah salah satu cabang dari antropologi dan biasa digu-
nakan sebagai pendekatan (kualitatif) dalam penelitian ilmu sosial. 
Etnografi dirumuskan sebagai studi yang mempelajari karakteristik 
masyarakat, kelompok atau formasi etnis tertentu. Ia menggunakan 
konsep budaya sebagai lensa untuk menginterpretasikan hasil 
penelitian (Schensul, 2005). Singkatnya, etnografi adalah penelitian 
dengan setting alami (research in a natural setting) meliputi pen-
gumpulan data secara induktif, interaktif, dan rekursif, dengan cara 
melihat kebiasaan dan tingkah laku masyarakat dalam konteks so-
sial politis dan historis.

Etnografi bertujuan untuk memahami pandangan hidup dari sudut 
pandang penduduk asli (native’s point of view), hubungannya dengan 
kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunian-
ya (Iboekoe, 2011). Bagi peneliti, pemahaman akan etnografi digu-
nakan untuk merumuskan teknik penelitian atas berbagai kajian so-
sial. Sedangkan bagi pengamat, etnografi dapat dijadikan perspektif 
bagaimana seharusnya sebuah kajian sosial dilakukan. Karena et-
nografi bersifat menyeluruh, biasanya metode ini dilakukan dalam 
jangka waktu yang cukup panjang, bahkan hingga bertahun-tahun, 
agar mendapatkan observasi yang baik dan akurat atas seluruh as-
pek penelitian.

Yang membedakan etnografi dengan metode penelitian lainnya 
adalah kedalaman penelitian  yang didapatkan dari kedekatan 
peneliti dengan subjek. Peneliti berusaha untuk memahami cara 
hidup kelompok masyarakat dari sudut pandang masyarakat itu 
sendiri.

Melalui etnografi, peneliti diharapkan dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan dasar sebagai berikut:
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1. Situasi apa yang menyebabkan suatu kelompok/masyarakat 
melakukan tindakan tertentu?

2. Bagaimana aktivitas, tingkah laku dan kebiasaan masyarakat 
sehari-hari (termasuk di dalamnya ritual kepercayaan/keaga-
maan, bila ada) dilaksanakan?

3. Apa yang melatarbelakangi suatu kelompok/masyarakat 
dalam melakukan aktivitas sehari-hari (termasuk di dalam-
nya ritual kepercayaan/keagamaan, bila ada)?

Penelitian etnografi lebih banyak mengandalkan observasi di awal 
penelitiannya dan partisipasi langsung dengan subjek penelitiannya 
selama penelitian berlangsung. Peneliti etnografi dapat menyudahi 
penelitiannya ketika gambaran umum dari kajiannya muncul terus 
menerus.

Konsep dalam Etnografi
Berikut ini adalah beberapa konsep penting yang dapat digunakan 
sebagai pedoman dan pegangan seorang peneliti dalam melakukan 
fieldwork atau penelitian lapangan:

1. Kebudayaan
• Definisi perspektif materialisme: sejumlah pola tingkah 

laku, adat istiadat, dan pandangan hidup yang diobserva-
si dari sebuah kelompok sosial.

• Definisi perspektif idealisme: salah satu bentuk kognisi 
dari masyarakat.

2. Perspektif Menyeluruh
 Konsep ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang 

komprehensif tentang kelompok masyarakat yang ditelitinya. 
Perspektif ini memaksa peneliti untuk melihat gejala sosial 
yang ditelitinya jauh melampaui kerangka budaya maupun 
kejadian yang ditelitinya. Perspektif yang juga sering disebut 
sebagai perspektif holistic ini menuntut peneliti untuk meng-
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gambarkan tentang sejarah, religi atau kepercayaan, politik, 
ekonomi dan lingkungan dari masyarakat yang ditelitinya. Ini 
sebabnya dibutuhkan waktu pengumpulan berbagai macam 
data yang cukup lama sehingga dapat menggambarkan 
keadaaan sosial sebagaimana adanya.

3. Kontekstualisasi
 Konsep Kontekstualisasi berarti dalam mengobservasi satu 

masalah, peneliti harus mengobservasi beberapa aspek yang 
relevan untuk menghindari kesalahan dalam melihat perma-
salahan. Fungsi konsep ini adalah untuk melihat permasala-
han secara benar, sehingga solusi yang ditawarkannya tidak 
salah sasaran.

4. Perspektif Emik
 Perspektif Emik merupakan cara pandang tentang realita 

yang berasal dari orang dalam (insider). Peneliti dapat mema-
hami mengapa warga suatu kelompok masyarakat melaku-
kan sesuatu, mengapa orang-orang berpikir dan bertindak 
dengan cara yang berbeda-beda.

5. Perspektif Etik
 Perspektif yang berasal dari sudut pandang ilmuwan sosial 

dan beranggapan bahwa perilaku manusia lebih dipengaruhi 
oleh lingkungannya. Biasanya perspektif etik menggunakan 
perspektif emik dalam pengumpulan data-nya, dan kemu-
dian menganalisanya dengan menggunakan perspektif emik 
dan etik. 

6. Non-judgemental Orientation
 Dengan konsep ini, peneliti tidak boleh membuat penilaian 

yang sifatnya personal agar penilaian tetap akurat. Peneliti 
harus melihat sesuatu dari sudut pandang para pelaku yang 
terlibat dalam suatu kejadian atau objek penelitian.

7. Perbedaan Inter/Intrabudaya
 Konsep ini dimunculkan untuk menghindari munculnya ster-

eotipe kelompok, sub-kebudayaan dan kebudayaan tertentu. 
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Peneliti harus mengolah seluruh informasi hasil pengamatan 
dan wawancara serta teori-teori dan pola-pola yang muncul 
selama penelitian secara akurat agar dapat dihasilkan es-
ensi dari sebuah kebudayaan. Perbedaan inter-kebudayaan 
mengacu pada perbedaan antara dua kebudayaan, sedang-
kan perbedaan intra-budaya mengacu pada perbedaan-per-
bedaan di antara sub-kebudayaan yang ada di dalam satu 
kebudayaan. Perbedaan intra-budaya inilah yang seringkali 
terlewatkan. Peneliti harus lebih hati-hati dan mencoba un-
tuk selalu melihat aspek lain di dalam satu kebudayaan.

8. Struktur dan Fungsi
 Konsep ini biasanya ada pada penelitian tentang organisasi 

sosial. Struktur mengacu pada konfigurasi atau susunan kel-
ompok, sementara fungsi mengacu pada hubungan sosial di 
antara anggota-anggota kelompok. Peneliti etnografi harus 
mendeskripsikan struktur dari organisasi sosial dan hubun-
gan fungsional yang ada di dalam organisasi sosial tersebut 
untuk menjelaskan bagaimana sistem sosial budaya bekerja.

9. Simbol dan Ritual
 Simbol adalah bagian dari ritual, sedangkan ritual adalah 

pola-pola dari tingkah laku simbolik yang memerankan bagi-
an-bagian kehidupan. Simbol juga dapat membantu peneliti 
dalam melakukan pengamatan dengan menyediakan kerang-
ka untuk klasifikasi dan kategorisasi tingkah laku. 

10. Kajian makro dan mikro
 Kajian mikro adalah pandangan yang lebih dekat atas suatu 

unit sosial yang kecil atau aktivitas yang dapat diidentifikasi di 
dalam unit sosial tersebut. Sementara kajian mikro berfokus 
pada gambaran yang lebih besar, misalnya terkait dengan 
suatu sistem. 

11. Operasionalisme
 Operasionalisme secara sederhana diartikan sebagai pen-

definisian satu istilah dan metode pengujiannya. Operasion-
alisme dalam fieldwork mempunyai fungsi untuk menguji 
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dan memaksa kita untuk menjadi jujur pada diri kita sendiri.

Teknik Etnografi
Fieldwork  atau penelitian di lapangan merupakan inti dari penelitian 
etnografi. Elemen terpentingnya adalah mengamati, mewawancar-
ai dan menuliskan seluruh hal yang dilihat dan didengar peneliti. 
Peneliti harus memasuki fieldwork dengan pikiran terbuka dan siap 
mengumpulkan beragam informasi dari masyarakat agar dapat 
meruntuhkan berbagai batasan dan halangan dalam pengumpulan 
informasi.

Beberapa teknik dasar dalam etnografi meliputi:

1. Observasi atau pengamatan
 Ini adalah teknik utama dalam etnografi, dimana peneliti 

melihat dan mencatat semua hasil pengamatan apa adanya. 
Teknik ini untuk menangkap peristiwa-peristiwa didalam 
masyarakat, reaksi masyarakat dan bagaimana institusi so-
sial yang ada di masyarakat dapat sesuai satu sama lain.

2. Percakapan dan berbagai macam jenis wawancara.
 Ketiga jenis wawancara yang sebelumnya telah dibahas da-

pat digunakan juga dalam etnografi. Peneliti tentu juga akan 
melakukan percakapan dengan masyarakat setempat. Apa-
bila bahasa menjadi kendala, biasanya peneliti harus mem-
punyai seorang informan yang terpercaya, dan memastikan 
semua informasi yang didapat oleh peneliti benar-benar be-
rasal dari informan. 

3. Menggunakan Metode Genealogi
 Metode ini dikembangkan untuk meneliti prinsip-prinsip 

kekerabatan, keturunan, perkawinan yang merupakan ban-
gunan sosial dari masyarakat non-industri. Peneliti mencatat 
data genealogi dalam rangka merekonstruksi sejarah dan 
memahami hubungan sosial yang muncul pada saat peneli-
tian dilakukan.
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4. Metode Life History
 Metode ini berguna untuk mendeskripsikan bagaimana reak-

si individu terhadap perubahan yang terjadi pada masyar-
akatnya. Life History juga mengamati perilaku, perasaan, dan 
nilai-nilai yang terlihat dari individu selama penelitian ber-
langsung.

5. Free Ranging, holistic investigation
 Dalam metode free ranging, peneliti berpindah dari satu 

setting ke setting lainnya, dari satu tempat ke tempat lain-
nya dan atau dari satu subjek ke subjek lainnya untuk da-
pat menggambarkan totalitas dan antar-keterhubungan di 
antara semua elemen masyarakat.

 Peneliti dapat menggunakan salah satu teknik atau beberapa 
teknik sekaligus dalam satu penelitian. 

Penutup
Etnografi sebagai sebuah metode penelitian mencoba memotret 
sebuah fenomena dengan perspektif menyeluruh dengan men-
empatkan peneliti dalam posisi yang sangat dekat dengan subjek 
yang diteliti. Peneliti harus memahami beberapa konsep dan teknik 
dasar etnografi, karena jika tidak, kedalaman penjelasan dan disku-
si dalam sebuah laporan penelitian dapat berkurang, atau bahkan 
hasil yang didapatkan tidak mampu menjawab pertanyaan riset.
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G. Action Research

Action Research adalah penelitian terapan yang menekankan in-
tervensi terhadap perubahan sosial daripada terbatas pada pem-
bentukan teori baru. Penelitian jenis ini memandang pengetahuan 
(knowledge) sebagai sebuah bentuk kuasa (power). Imbasnya adalah 
lenyapnya batasan antara penelitian dan upaya perbaikan sosial. 

Action research atau riset aksi memiliki beberapa sifat khas:

• Peneliti terlibat langsung dalam fenomena yang dikaji.
• Peneliti berupaya langsung memperbaiki persoalan yang di-

hadapi.
• Tidak ada jarak antara peneliti dengan obyek yang diteliti.
• Realita yang hendak ditangkap adalah realita yang dipahami 

obyek penelitian, merupakan basis utama dalam perubahan. 
• Paling banyak diterapkan dalam skala mikro-meso, seperti 

organisasi, lingkungan atau kelompok kecil.

Pengaruh Mazhab Frankfurt
Riset aksi dilandasi perspektif critical social science yang dikembang-
kan oleh Frankfurt School sebagai salah satu mazhab pemikiran 
terkemuka di Eropa. Salah satu pemikirnya, yaitu Jurgen Habermas, 
menggagas teori aksi sebagai landasan bagi metode action research. 
Habermas mengaplikasikan pemikiran tersebut dalam kajian komu-
nikasi dengan mengemukakan konsep communicative action (tin-
dakan komunikatif). 

Riset Aksi lebih cocok diterapkan oleh peneliti atau akademisi yang 
sudah mengadopsi cara pandang tertentu di dalam melakukan 
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studi (Cth: environmental, radical, african-american, feminist).  Hal itu 
akan membuat cara pandang yang telah dimiliki oleh peneliti men-
jadi lebih sistematis dan efektiif dalam menjalankan strategi dan tin-
dakan yang dilakukan terkait isu yang mereka angkat.

Riset aksi dapat dilihat dari kata: action dan research yang terinte-
grasi satu sama lain. Ia menganggap bahwa penelitian dan aksi 
merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Hal ini berbeda dengan 
penelitian konvensional yang bertujuan untuk mengidentifikasi ma-
salah, menguraikan faktor penyebab, membangun penjelasan dan 
implikasi suatu fenomena (Somekh, 2006:8). 

Perbedaaan Penelitian Konvensional
dengan Riset Aksi.
Ciri-ciri mendasar dari sebuah action research adalah praktis, 
adanya perubahan, proses yang siklis, dan partisipasi (Dens-
combe, 2003). Sebuah riset aksi didorong oleh keinginan praktis un-
tuk langsung menerapkan temuan penelitian ke dalam aksi nyata 
untuk memperbaiki kondisi yang ada. 

Perubahan dan perbaikan sosial adalah agenda akhir dari riset aksi. 
Berbeda dengan etnografi, peneliti justru dituntut untuk berpihak 
pada obyek analisis yang hendak diberdayakan. Kualitas riset aksi 
tergantung pada kepekaan reflektif peneliti – di mana pengumpulan 
data, analisis dan semua interpretasi akan dimediasi oleh perasaan 
diri dan identitas peneliti. 

Namun, bukan berarti peneliti sebagai pelaku utama penelitian 
memiliki wewenang dan pengetahuan yang paling benar. Di dalam 
riset aksi, peneliti harus meyakini bahwa individu biasa juga 
mampu menyadari kondisi sosialnya untuk mengambil peran 
dalam mengupayakan perbaikan. Riset aksi adalah suatu metod-
ologi yang erat melibatkan partisipan dalam situasi sosial, seh-
ingga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki partisipan dan 
budayanya (Somekh. 2006: 19).
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Partisipasi di dalam penelitian ini menghilangkan ‘jarak’ antara 
peneliti dan pihak yang diteliti, atau praktisioner. Karena berbeda 
dengan penelitian konvensional, praktisioner/pihak yang diteliti 
pada riset aksi merupakan bagian yang terlibat langsung dalam 
proses pelaksanaan penelitian, atau seringkali disebut juga sebagai 
partner in the research (Denscombe, 2003). 

Sangat penting bagi peneliti untuk menghormati pengetahuan prak-
tisioner karena merekalah yang paling mengetahui permasalahan 
sesungguhnya. Somekh dan Lewin (2006: 8) bahkan berpendapat 
bahwa para insider inilah yang sebenarnya menjalankan proses 
penelitian. Dalam relasi tersebut, perlu juga pengakuan terhadap 
bagaimana relasi kekuasaan dibentuk dan diakses dalam kemitraan 
dan aspirasi untuk membangun kesetaraan antara peneliti dengan 
praktisioner. Maka, etika praktek penelitian menjadi sangat pent-
ing, karena hal itu setidaknya dapat menentukan akses bagi para 
peneliti untuk mendapatkan data pribadi atau data lain yang cukup 
sensitif (Somekh 2006: 7).

Penelitian Konvensional Riset Aksi 
-‐ Peneliti tidak melibatkan subyek 

penelitian di dalam kegiatan riset; 
-‐ Penelitian bertumpu pada teori dan data 

penelitian semata; 
-‐ Penelitian hanya dilandasi pada satu 

disiplin ilmu tertentu; 
-‐ Penelitian bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan dan 
konfirmasi teori; 

-‐ Penelitian mengikuti kaidah ilmiah yang 
ketat dan membatasi peran peneliti; 

-‐ Netralitas nilai dan obyektivitas peneliti 
merupakan syarat mutlak dalam 
melakukan penelitian. 

-‐ Pihak yang diteliti turut berpartisipasi 
dalam proses penelitian; 

-‐ Penelitian menggabungkan unsur 
pengetahuan umum; 

-‐ Penelitian merupakan penyelidikan yang 
terkait dengan berbagai macam 
pengetahuan atau disiplin ilmu yang ada; 

-‐ Penelitian bertolak pada masalah 
penguasaan, dengan tujuan 
pemberdayaan; 

-‐ Penelitian bertujuan untuk membangun 
dan meningkatkan kesadaran; 

-‐ Penelitian bermula dari cita-cita untuk 
melakukan sebuah perubahan,  dilandasi 
aspirasi untuk mewujudkan tatanan sosial 
yang lebih adil. 

 
Tabel 2 Perbedaan Penelitian Konvensional-Riset Aksi

Sumber: diadaptasi dari (Denscombe, 2003).
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Desain Riset Aksi
Riset aksi dikatakan bersifat siklis karena tahapan penelitian tidak 
berhenti pada tahap kesimpulan dan laporan akhir sebagai rang-
kaian akhir analisis sebagaimana biasa dilakukan dalam penelitian 
konvensional. Hal itu justru menjadi langkah awal bagi peneliti ber-
sama dengan partisipan berusaha untuk menyelesaikan masalah 
dan kemudian melakukan evaluasi atas upaya tersebut dan kembali 
lagi pada tahap analisis masalah.

Berikut adalah enam tahapan penelitian riset aksi oleh Kurt Lewin:

Elliot (dalam Hopkins, 1993) menjelaskan sifat atau karakter riset 
aksi yang siklis dan dan tidak statis sebagai berikut:

• Di awal pelaksanaan riset, yang hendak dilakukan adalah 
upaya penggalian informasi (eksplorasi), di mana pemaha-

Gambar 1 Enam tahapan Penelitian Tindakan (Kurt Lewin).
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man akan persoalan dikembangkan dan rencana dibuat se-
bagai strategi intervensi. 

• Pelaksanaan intervensi (aksi utama dalam riset aksi)

• Pada saat dan sekitar pelaksanaan intervensi, observasi di-
laksanakan secara berkelanjutan dan didokumentasikan 
dalam beragam cara (pengawasan terhadap implementasi 
melalui observasi).

• Mengimplementasikan strategi intervensi baru, dan proses 
siklis akan berulang kembali, sampai tercapai sebuah pema-
haman yang komprehensif atas permasalahan  (refleksi dan 
revisi).

Dari penjelasan Elliott tersebut, diketahui bahwa pada dasarnya 
proses pelaksanaan riset aksi dikerjakan dengan urutan sebagai 
berikut:  

Gambar 2 Model Siklus Riset Aksi
Sumber: Checkland dan Holwell (1998).
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Riset aksi tidak hanya berhenti pada proses penulisan analisis data. 
Penelitian justru dimulai pada tahap pasca-analisis, di mana peneliti 
bersama partisipan berusaha menyelesaikan masalah dan kemu-
dian mengevaluasi upaya tersebut.

Kritik terhadap Action Research

Riset aksi sebagai suatu bentuk penelitian memiliki berbagai kelebi-
han dan kekurangan. Di antara kelebihannya adalah sifatnya yang 
sangat praktis dan merupakan penelitian yang sangat solutif. Prak-
tis bukan berarti riset aksi bersifat sederhana atau mudah untuk 
dilakukan, namun karena bergelut dengan tema dan isu yang dapat 
ditemukan dalam pekerjaan dan mudah untuk diterapkan. 

Sebagai sebuah alternatif metodologi, perbaikan kondisi atau peru-
bahan yang dimaksud dalam riset aksi tidak terjadi pada kajian yang 
terbatas di ruang spasial, seperti di ruang kelas, tetapi lebih pada 
perubahan sistem yang ada. Individu dan kelompok yang terlibat 
dalam riset aksi  selalu bekerja dalam struktur sosial-budaya, politik 
dan ekonomi yang sendiri diatur oleh kerangka organisasi, regional, 
nasional dan internasional, sehingga inisiatif perubahan harus di-
lakukan di semua level atau setidaknya memiliki kesadaran akan 
perubahan tersebut (Somekh. 2006: 19). 

Selain itu riset aksi juga sangat mungkin melahirkan teori yang 
baru dari proses yang telah dijalankan. Bukan berarti riset aksi jauh 
meninggalkan aspek akademis, karena ia juga memiliki masalah 
utama bagi para ilmuwan sosial, yakni sejauh mana perubahan da-
pat dibawa oleh agen individu dan sejauh mana tindakan individu 
ditentukan oleh struktur kelembagaan di mana mereka tinggal dan 
bekerja (Somekh. 2006: 19)

Di sisi lain, terdapat beberapa pertanyaan dan kritik terhadap riset 
aksi. Diantaranya terkait dengan prinsip partisipasi yang menimbul-
kan pertanyaan mengenai “ownership of the research”, yaitu siapa 
yang berhak atas data maupun hasil dari penelitian tersebut (Dens-
combe, 2003). Keterlibatan ‘praktisioner’ juga membatasi luas pene-
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litian karena bergantung pada aktivitas dari si ‘praktisioner’ dan 
peran dari ‘praktisioner’ juga mempengaruhi masalah representa-
tif tidaknya hasil penelitian, yang akan berpengaruh pada masalah 
generalisasi dari hasil penelitian tersebut.

Masalah lainnya adalah alami atau tidaknya setting dari penelitian 
tersebut. Dan yang  mungkin paling mendasar dan ditentang oleh 
cara pandang positivistik adalah posisi peneliti di dalam riset aksi 
dan pendekatannya terhadap suatu fenomena, yaitu adanya keter-
libatan antara dirinya dengan objek penelitian. Sifat-sifat riset aksi 
ini membuat batas antara penelitian ilmiah dengan praksis menjadi 
tidak jelas. 

Contoh aplikasi 

 

 

Contoh 1:  Riset Aksi dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Pedesaaan

Pelaksanaan riset aksi dapat banyak ditemukan pada pro-
gram pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pro-
gram seperti yang telah dikembangkan FAO dan lembaga 
lainnya menjadi contoh bagaimana riset dapat dibarengi 
dengan upaya peningkatan kualitas kehidupan/kesejahater-
aan. Dalam contoh, ini dengan menjadikan perempuan ne-
layan sebagai subyek penelitian sekaligus pelaku perubahan, 
FAO berhasil memperoleh data tentang penyebab kemiski-
nan pada komunitas nelayan di NTB, Indonesia.

Sumber: http://www.fao.org/docrep/X0264E/x0264e01.htm



Centre for Innovation Policy and Governance

Memahami Tahap-Tahap Penting Dalam Riset
69

Contoh 2: Riset Aksi dalam Pengelolaan SDA dengan Masyar-
akat Lokal

Contoh penerapan riset aksi telah diperagakan CIFOR dalam 
program pengelolaan hutan bersama dengan masyarakat 
adat. Pelibatan masyarakat adat dalam riset aksi (selama 4 
tahun) telah menunjukkan bahwa social learning adalah kun-
ci dalam mengatasi masalah pengolaan sumber daya hutan. 
Dengan pendekatan yang tepat, riset aksi dapat menemukan 
solusi bersama antara berbagai pemangku kepentingan, ter-
utama masyarakat adat.

Sumber: http://www.cifor.org/nc/online-library/browse/
viewpublication/publication/2824.html 

Penutup
Riset aksi merupakan penelitian terapan yang menekankan in-
tervensi terhadap perubahan sosial. Keterlibatan dan partisipasi 
peneliti dalam isu yang diteliti merupakan esensi dari penelitian ini. 
Tujuan besar yang ingin dicapai riset aksi adalah emansipasi dari 
subyek yang diteliti.

Sifatnya yang siklis dan reflektif, dengan terus menerus melaku-
kan analisis, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi merupakan 
ciri khas yang membedakannya dengan penelitian konvensional. 
Sebagai sebuah bentuk penelitian terapan, batas antara penelitian 
dan praksis menjadi buram dan peneliti perlu menyesuaikan dir-
inya dengan prinsip/etika penelitian yang berbeda dari riset kon-
vensional.
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