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 Positivist Social Science

• Interpretive Social Science

• Critical Social Science

• Feminist

• Posmodern Research

• Kritik terhadap 
positivisme

• Memberikan 
alternatif bagi 

pengembangan 
interpretive dan 

critical social science



Terdapat 
perbedaa
n cara 
dalam 
melihat 
dunia 
(realitas 
sosial)

Cara memahami 
realitas sosial

Cara mengobservasi 
realitas sosial

Cara mengukur 
realitas sosial

Tujuan dilakukan penelitian 
sosial

Asumsi tentang hakekat realitas 
sosial

Asumsi tentang bukti-bukti dan 
informasi yang dianggap baik

Kedudukan nilai-nilai 
peneliti/politisi dalam science



Tujuan 
dilakukan 
penelitian 
sosial

untuk menemukan dan mendokumentasikan 
hukum universal tentang dunia (realitas sosial)

Untuk mempelajari bagaimana dunia bekerja, 
sehingga manusia dapat mengontrol atau 
memprediksi kejadian-kejadian (instrumental 
orientation).

Asumsi 
tentang 
hakekat 
realitas 
sosial

Realitas sosial memiliki pola serta 
tatanannya sendiri

Pola dasar realitas sosial bersifat 
stabil

Pengetahuan tentang realitas sosial 
bersifat additive



Asumsi 
tentang 
bukti-bukti 
dan 
informasi 
yang 
dianggap 
baik

Fakta yang dapat dibedakan secara mendasar 
dari teori, nilai-nilai, dan gagasan 

Pengetahuan faktual adalah hasil dari banyak 
orang yang saling berbagi pengetahuan.

Kedudu-
kan nilai-
nilai 
peneliti / 
politisi 
dalam 
science

Realitas sosial bersifat value free, obyektif



Tujuan 
dilakukan 
penelitian 
sosial

Membangun pemahaman tentang kehidupan 
sosial

Menemukan cara manusia mengkonstruksi 
makna dalam setting alamiah.

Asumsi 
tentang 
hakekat 
realitas 
sosial

Realitas sosial merupakan hasil dari 
interaksi manusia yang berusaha 
mencapai tujuan

Realitas sosial didasarkan pada definisi 
yang diberikan orang terhadap realitas 
tersebut



Asumsi 
tentang 
bukti-bukti 
dan 
informasi 
yang 
dianggap 
baik

Fakta yang unik yang menunjukkan koteks dari 
fakta tersebut

Fakta yang menampilkan pemaknaan/arti dari 
aktor-aktor yang terlibat dalam kasus tersebut.

Kedudu-
kan nilai-
nilai 
peneliti / 
politisi 
dalam 
science

Peneliti harus merefleksikan diri, menguji 
ulang, dan menganalisis pandangan dan 
perasaannya sebagai bagian dari proses 
memahami orang lain

Proses penelitian tidak value free



Tujuan 
dilakukan 
penelitian 
sosial

untuk memberikan kritik dan melakukan 
perubahan dalam hubungan-hubungan sosial

Asumsi 
tentang 
hakekat 
realitas 
sosial

Realitas sosial dibentuk oleh faktor-faktor 
sosial, politik, budaya, dll

Realitas sosial selalu berubah, dan 
perubahan tersebut berakar dari 
ketegangan sosial, konflik, atau 
kontradiksi dalam hubungan sosial 
dan kelembagaan



Asumsi 
tentang 
bukti-bukti 
dan 
informasi 
yang 
dianggap 
baik

Fakta independen dari persepsi individu, tetapi 
secara teoritik juga tidak netral

Fakta memerlukan interpretasi berdasarkan 
kerangka nilai, teori, dan arti.

Kedudu-
kan nilai-
nilai 
peneliti / 
politisi 
dalam 
science

Realitas sosial bersifat obyektif, tetapi tidak 
bermakna value free. 

Obyektif bermakna tidak didistorsi dan 
menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari 
suatu realitas



Kuantitatif Kualitatif

Positivist Interpretive

Critical
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