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LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

KATA PENGANTAR 

 

Salah satu aspek yang penting dalam sistem kediklatan adalah tenaga pengajar, 

yang dalam hal ini adalah Widyaiswara, karena perannya sebagai ujung tombak 

dalam penyelenggaraan Diklatpim. Widyaiswaralah yang langsung berinteraksi 

dengan peserta Diklat dalam kelas dengan berbagi informasi, pengetahuan, dan 

pengalaman. Lebih dari itu, Widyaiswara juga memberikan motivasi dan juga 

menjadi inspirasi bagi peserta Diklat. Dalam pendek kata, peran Widyaiswara 

menentukan pemahaman dan kemampuan peserta dalam mengasilkan outcome 

Diklat.  

Dengan peran strategis tersebut, Widyaiswara dituntut untuk semakin profesional 

karena hanya dengan kualifikasi yang mumpuni, Widyaiswara dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengelola kelas-kelas dalam Diklat 

Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu untuk menjamin profesionalisme 

Widyaiswara, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah merevisi pengaturan 

tentang Diklat Berjenjang Widyaiswara yang diantaranya merubah kurikulum Diklat 

dan uji kompetensi Widyaiswara agar dapat memenuhi standar kompetensi yang 

telah ditetapkan.  

Untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Berjenjang Widyaiswara, diperlukan 

adanya modul yang menjadi standar materi dalam Diklat dan mempermudah 

peserta dalam memahami maksud pembelajaran materi yang diajarkan. Dengan 

demikian, modul ini lebih merupakan pedoman bagi pengajar yang diharapkan 
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selalu dikembangkan/disempurnakan materinya untuk menjamin kualitas 

penyelenggaraan Diklatpim.  

Dengan diterbitkannya modul ini, meskipun isinya telah dikembangkan dengan 

seoptimal mungkin, namun tak dapat dipungkiri masih terdapat kekurangan dan 

ketidaksempurnaan. Oleh karena itu kami selalu mengharapkan saran dan 

masukan dari para stakeholders demi peningkatan materi modul dan kualitas 

Diklat Berjenjang Widyaiswara. Selanjutnya, kepada para penulis, kami sampaikan 

banyak terima kasih dan penghargaan atas kontribusi dan kerjasamanya.  

Akhirnya, semoga Tuhan selalu meridhoi usaha kita semua. Amin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan peraturan menteri PAN dan RB Nomor 22 tahun 2014 tentang 

jabatan fungsional widyaiswara dan angka kreditnya, maka setiap 

widyaiswara dituntut untuk melaksanakan pengembangan profesi, selain 

melaksanakan kewajiban utama untuk penyelenggaraan pendidikan, 

pengajaran dan pelatihan (dikjartih). Pengembangan profesi widyaiswara ini 

antara lain meliputi aktivitas penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) baik yang 

berupa KTI hasil penelitian maupun gagasan original dalam bidang spealisasi 

keahlian dan lingkup kediklatan. KTI widyaiswara ini dapat berbentuk buku, 

non buku, maupun makalah yang disajikan dalam suatu pertemuan ilmiah 

tertentu.  

Tuntutan untuk menulis KTI khususnya KTI berbasis penelitian tersebut bagi 

sebagian widyaiswara menjadi beban tersendiri, karena hal ini merupakan 

aktivitas yang berada di luar cakupan kerja tradisionalnya untuk mendidik, 

mengajar dan melatih. Dalam kurun waktu yang cukup lama penelitian dan 

penulisan KTI telah dilekatkan sebagai fungsi yang dilaksanakan oleh para 

peneliti dan dosen di perguruan tinggi. Namun sekarang, penelitian dan 

penulisan KTI harus dilaksanakan oleh widyaiswara. Dengan merujuk 

Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian 

Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara, kegiatan penelitian dan 

penulisan KTI ini akan berkontribusi cukup signifikan untuk kenaikan jenjang 

jabatan fungsional widyaiswara.  

Selanjutnya, untuk membantu widyaiswara dalam kegiatan penelitian dan 

penulisan KTI, dipandang perlu untuk disusun modul-modul yang dapat 

dijadikan referensi bagi widyaiswara. Referensi terkait penelitian ini 

sebenarnya sudah cukup banyak, yang dapat digali dari berbagai sumber 

yang berwujud textbook maupun tulisan dalam jurnal dan website. Namun 
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demikian, untuk membantu para widyaiswara dalam proses ini, dipandang 

perlu untuk menyusun sejumlah modul yang saling berhubungan yang 

nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan widyaiswara dalam penyusunan 

KTI.  

Modul analisis penelitian ini adalah salah satu modul yang ditujukan untuk 

kepentingan tersebut. Rangkaian dari modul ini adalah modul tentang 

penyusunan riset desain dan modul tentang penulisan KTI. Riset desain 

ditindaklanjuti dengan analisis penelitian, dan setelah analisis selesai 

dilaksanakan peneliti menyusun laporan atau artikel KTI dari hasil analisis 

tersebut. 

B. Deskripsi Singkat 

Modul analisis penelitian ini memuat materi tentang tahap atau prosedur yang 

harus dilakukan oleh seorang widyaiswara ketika telah memiliki data untuk 

dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 

kepentingan pengambilan keputusan, pengujian hipotesa atau penggambaran 

secara komprehensif tentang suatu realitas. Dalam modul ini diuraikan 

prosedur dan teknik-teknik analisis terhadap data-data penelitian baik yang 

berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.  Secara lebih rinci, modul ini 

meliputi bagian-bagian yang satu dengan lainnya saling terkait, meliputi jenis 

data penelitian, teknik analisis data kuantitatif, dan teknik analisis data 

kualitatif.  

C. Tujuan Pembelajaran 

Adapun tujuan dari adanya pembelajaran ini adalah agar para widyaiswara 

peserta diklat dapat meningkat kompetensi mereka dalam analisis penelitian. 

Secara lebih rinci, melalui pembelajaran ini dapat ditingkatkan sejumlah 

kompetensi, yang antara lain meliputi: 

1. Mampu menjelaskan pengertian analisis penelitian dan kedudukannya 

dalam proses penelitian 

2. Mengetahui jenis-jenis data penelitian 

3. Mengetahui teknik analisis yang sesuai dengan jenis data penelitian 
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4. Mampu memilih jenis penelitian yang sesuai dengan jenis data 

penelitian 

5. Mengetahui dan menerapkan teknik analisis data kuantitatif 

6. Mengetahi dan menerapkan teknik analisis data kualitatif 

 

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Berdasarkan tujuan pembelajaran di atas, selanjutnya dalam modul ini 

dirumuskan materi pembelajaran yang dapat dipilahkan kedalam materi pokok 

dan sub materi pokok, secara lebh rinci materi pokok dan materi sub pokok 

adalah sebagai beikut: 

1. Pengertian dan kedudukan analisis penelitian dalam proses penelitian 

2. Jenis data penelitian 

3. Analisis Data Kuantitatif 

4. Analisis Data Kualitatif 

5. Hambatan Analisis Penelitian 
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BAB II  

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN  

ANALISIS PENELITIAN 

 
 
 

A. Pengertian Analisis Penelitian 

Dalam modul ini, yang dimaksud dengan analisis penelitian adalah proses 

pengolahan atas data-data penelitian untuk menghasilkan informasi yang 

berguna dalam rangka penyimpulan dan pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan pertanyaan penelitian, uji hipotesis atau pengujian 

teori. Proses pengolahan data tersebut terdiri dari berbagai kegiatan yang 

saling berangkai satu dengan yang lain. Rangkaian kegiatan analisis tersebut 

akan berbeda antara analisis yang diterapkan pada data kuantitatif dengan 

analisis untuk data-data kuantitatif. Pada data-data kualitatif, analisis 

penelitian dapat meliputi berbagai kegiatan yang antara lain meliputi sortir 

data, triangulasi dan integrase data. Sementara itu, untuk data kuantitatif, 

proses analisis memuat berbagai hal, antara lain uji asumsi klasik, uji 

korelasi, uji regresi linier atau uji path dan SEM untuk analisis system 

dynamic.  

Dalam proses analisis, banyak ragam teknik analisis yang dapat digunakan 

oleh widyaiswara. Namun demikian, umumnya pilihan atas teknik analisis 

ditentukan oleh tujuan dan pendekatan dari penelitian yang sedang 

dilaksanakan. Adapun tujuan peneltian, secara umum dapat dibedakan 

menjadi tiga hal, yang juga bisa digunakan untuk klasifikasi jenis penelitian, 

meliputi: 1) deskripsi, ditujukan untuk menggambarkan keadaan senyatanya 

dari obyek yang diteliti, 2) eksplorasi, tujuan penelitian adalah untuk menggali 

informasi yangsangat mendalam hingga tinkatan hakekat dari suatu realitas, 

dan 3) eksplanasi, penelitian ditujukan untuk memberikan penjelasan 

hubungan sebab akibat dari suatu realitas (…..). Berdasarkan tujuan 

tersebut, maka dalam literatur analisis, dikenal istilah antara lain meliputi 
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descriptive statistic, exploratory data analysis (EDA), dan confirmatory data 

analysis (CDA). 

Selain berbagai istilah tersebut, dalam literature juga dikenali berbagai istilah 

lain terkait analsisis. Predictive analytics berfokus pada penerapan model 

statistik untuk peramalan prediksi atau klasifikasi, sementara itu text 

analytics berlaku teknik statistik , linguistik , dan struktural untuk mengekstrak 

dan mengklasifikasikan informasi dari sumber-sumber tekstual. 

B. Kedudukan Analisis dalam Proses Penelitian 

Proses penelitian ilmiah diawali dari penetapan fokus penelitian yang 

kemudian dilanjutkan dengan penyusunan riset desain. Dalam dokumen riset 

desain ini terdapat pertanyaan penelitian yang akan diupayakan jawabannya 

melalui penggalian data, pengolahan dan analisis data lapangan. Informasi 

yang dihasilkan dari analisis inilah yang kemudian digunakan sebagai 

jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian explanative, hasil 

analisis tersebut seringkali merupakan hasil uji atas hipotesa  yang telah 

dirumuskan dalam riset desain sebelumnya. 

Dengan memperhatikan letak analisis dalam proses penelitian, maka 

aktivitas analisis baru bisa dilaksanakan ketika riset desain dan 

pengumpulan data lapangan telah selesai dikerjakan oleh peneliti. Namun 

demikian, untuk penelitian kualitatif, karena tidak tertutup kemungkinan 

penggalian data yang lebih mendalam, proses analisis dapat dilaksanakan 

seiring proses penggalian data lapangan.  

Analisis penelitian bukan akhir dari proses penelitian. Setelah proses analisis 

selesai dilaksanakan, peneliti kemudian menyusun laporan hasil penelitian. 

Laporan hasil penelitian ini dapat mengambil bentuk yang sangat beragam, 

baik KTI yang tidak diterbitkan maupun KTI yang diterbitkan. 

Dalam pedoman ini selanjutnya akan diuraikan secara lebih mendalam 

terkait analisis penelitian. penulisan dimulai dari pengertian, kemudian 

dilanjutkan dengan pembahasan tentang jenis data penelitian. Pembahasan 

tentang jenis data penelitian sangat diperlukan, karena para widyaiswara 

https://en.wikipedia.org/wiki/Predictive_analytics
https://en.wikipedia.org/wiki/Text_analytics
https://en.wikipedia.org/wiki/Text_analytics
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sebelum melakkan analisis perlu mengetahui jenis data yang 

dikumpulkannya. Jenis data tersebut akan sangat mempengaruhi tipe 

analisis yan diambilnya. 

C. Latihan 

1. Uraikan pengertian tentang analisis penelitian 

2. Sebutkan beberapa teknik analisis penelitian 

3. Jelaskan kedudukan analisis penelitian dalam proses penelitian 
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BAB III  

JENIS DATA PENELITIAN 

 

Data-data penelitian yang dikumpulkan dalam rangka menjawab masalah 

penelitian, dapat diklasifikasikan kedalam data kualitatif dan data kuantitatif. 

Secara sederhana kedua jenis data tersebut dapat dibedakan, bahwa data 

kuantittaif berbentuk angka sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak 

berbentuk angka (Henn, 2006:185).  Penjelasan lebih mendalam tentang kedua 

jenis data penelitian ini diuraikan lebih lanjut dalam tulisan berikut. 

Data kualitatif 

Data kualitatif dapat dikumpulkan melalui cara yang sangat beragam. Berg (2001) 

menyebutkan interviewing, focus groups, ethnography, sociometry, unobtrusive 

measures, historiography, dan case studies. Namun demikian, teknik yang paling 

sering digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif adalah wawancara 

mendalam, observasi, dan analisis dokumen. 

Data kualitatif yang dikumpulkan melalui berbagai teknik tersebut, selanjutnya 

dapat diklasifikasikan dalam sejumlah bentuk sebagai berikut:  

• Teks. Teks adalah data yang berbentuk tulisan, baik tulisan yang terstruktur 

maupun tidak terstruktur. Teks terstrutur adalah data yang sudah berujud 

tulisan pada saat data dikumpulkan. Contoh teks terstruktur adalah tulisan 

dalam buku, majalah, laporan, surat kabar, selebaran dan situs. Adapun teks 

tidak terstruktur adalah data yang pada awalnya bukan tulisan kemudian 

dibuat tulisan, seperti transkrip hasil wawancara dan catatan lapangan. 

• Rekaman audio. Adalah data yang berupa rekaman suara dari suatu 

peristiwa yang diamati. Dalam rekaman audio ini tidak ada rekaman gambar. 

Pada umumnya peneliti merekam kejadian-kejadian yang menarik pada saat 

penggalian data, sebagai pengganti atau pelengkap dari catatan-catatan 

tentang kejadian, orang atau obyek yang diamati.  Jika rekaman tersebut 

memuat hasil wawancara antara peneliti dan nara sumber, peneliti kemudian 
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mentranskrip rekaman audio untuk memudahkan proses pengolahan dan 

analisis data. Beberapa data yang berupa rekaman audio, antara lain 

meliputi: hasil wawancara, rekaman pidato, rekaman dari siaran radio, 

music, dan perbincangan yang direkam. 

• Rekaman video. Jika rekaman audio hanya merekam suara, rekaman video 

ini memuat gambar yang bergerak. Kelebihan dari rekaman video ini adalah 

kemampuannya untuk merekam konteks yang berupa suasana, kondisi 

lingkungan, keadaan atau latarbelakang dari peristiwa, obyek atau orang 

yang diamati. Dengan demikian informasi yang terekam lebih komplit. Hasil 

rekaman video juga bisa berulang kali dilihat, sehingga peneliti dapat 

mengamati secara lebih cermat dan mendapatkan data yang lebih detil.  

• Selain menggunakan rekaman video yang dibuat sendiri, pada penelitian 

tertentu seorang peneliti juga dapat memanfaatkan video yang direkam oleh 

pihak lain. Rekaman CCTV yang sudah banyak terpasang di berbagai 

wilayah public (public area) dan video yang disebar melalui jaringan internet, 

seperti youtube, dapat menjadi data yang sangat berguna bagi peneliti. 

• Photography. Photo adalah data yang berujud gambar tidak bergerak yang 

dihasilkan melalui kamera. Photo sangat diperlukan untuk mengamati 

kejadian, orang atau obyek yang sangat spesifik pada waktu yang sangat 

spesifik juga.  

Pada penelitian kualitatif, peneliti sebenarnya memiliki kebebasan untuk memilih 

bentuk data apa yang dia perlukan. Sebagai contoh, untuk penelitian tentang 

perilaku peserta didik di dalam kelas, widyaiswara yang sedang melakukan 

penelitian dapat saja hanya memanfaatkan hasil rekaman CCTV yang terdapat 

di kelas. Widyaiswara tersebut juga dapat mengandalkan hasil wawancaranya 

terhadap sejumlah widyaiswara lain. Namun demikian, kualitas yang lebih baik 

tentu saja akan diperoleh jika widyaiswara memadukan berbagi bentuk data 

penelitian.  

Dalam penelitian, mekipun semua bidang dapat digali darinya data kualittaif 

maupun data kuantitatif, beberapa orang menganggap terdapat bidang-bidang 
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tertentu yang lebih cocok untuk data kualitatif dan bidang lain cocok untuk data 

kuantitatif. Adapun beberapa bidang yang seringkali dianggap sebagai wilayah 

data kualitatif, adalah sebagai berikut: 

a. Berbagai aspek terkait manusia. Manusia merupakan isu yang paling 

penting yang berhubungan dengan data kualitatif. Beberapa aspek yang 

umum diteliti antara lain adalah perilaku, budaya kerja, kerja, motivasi, 

partisipasi, dan lain lain.. 

b. Isu-isu lingkungan. Dalam beberapa kasus, isu-isu lingkungan menyediakan 

data kuantitatif, seperti ambang polutan dan luas lahan kering. Namun 

demikian, umumnya isu lingkungan, lebih banyak yang berhubungan dengan 

data kualitatif, seperti produk ramah lingkungan, tanggung jawab terhadap 

lingkungan, keberlanjutan pembangunan, sikap terhadap keselamatan, 

efisiensi, dan produksi limbah. 

c. Masalah etika yang terkait erat dengan isu-isu lingkungan dan manusia, dan 

dapat tercakup dalam tata kelola perusahaan. Pekerja anak dan 

pembuangan limbah secara ilegal adalah contoh dari masalah etika. 

d. Cara perusahaan berurusan dengan pemegang saham adalah aspek 

kualitatif yang paling jelas dari sebuah bisnis. Meskipun mengukur sesuatu 

secara kualitatif sulit, kebanyakan orang dapat membuat penilaian tentang 

perilaku atas dasar bagaimana mereka merasa diperlakukan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sifat-sifat kualitatif berhubungan erat dengan aspek 

emosional. 

Data kuantitatif 

Secara sederhana, data kuantitatif adalah data yang berujud angka. Data yang 

berujud angka-angka ini kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik. 

Hanya saja, dalam proses analisis, tidak sembarang teknik bisa digunakan untuk 

menganalisis data-data kuantitatif. Teknik analisis yang dipilih harus sesuai 

dengan karakteristik data kuantitatif yang dimiliki oleh peneliti. Dengan demikian, 

peneliti harus terlebih dahulu mengenali karakter dari data sebelum memilih 
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teknik analisis yang digunakan. Untuk mengenali karakter dari data kuantitatif, 

perlu dipahami konsep tingkat pengukuran.  

Tingkat pengukuran (Level of measurement)  

Tingkat pengukuran atau sekala pengukuran (scale of measure) adalah 

klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam angka-angka yang 

dihubungkan dengan variables. Klasifikasi ini dikembangkan oleh  Stanley Smith 

Stevens,  dan telah diteritkan di Tahun 1946 dalam sebuah artikel ilmiah yang  

berjudul  "On the theory of scales of measurement". Dalam artikel tersebut , 

Stevens menyatakan bahwa semua pengukuran dalam ilmu dilakukan dengan 

menggunakan empat jenis skala yang berbeda yang disebut " nominal , " " 

ordinal,  " "interval , " dan " rasio. Beberapa ahli, kemudian menggolongkan 

keempat jenis skala tersebut kedalam dua katagori, yaitu categorical dan metric. 

Categorical mencakup nominal dan ordinal, sedangkan metric meliputi interval 

dan rasio (Blaikie, 2003 :4) 

Nominal level 

Tipe nominal adalah ketika angka-angka data penelitian hanya berfungsi sebagai 

simbol semata dari katagori obyek, orang atau kejadian dan tidak menunjukan 

adanya perbedaan jenjang diantara katagori tersebut. Sebagai contoh, peneliti 

menggunakan angka 1 untuk data dengan katagori jenis kelamin laki-laki dan 

angka 2 untuk katagori jenis kelamin perempuan. Angka 1 dan 2 tersebut 

berkedudukan hanya sebagai simbol dari jenis kelamin, dan tidak ada perbedaan 

jenjang diantara keduanya. Dalam hal ini, angka 2 tidak menjadikan katagori jenis 

kelamin perempuan lebih baik atau lebih tinggi kualitasnya dibandingkan katagori 

jenis kelamin laki-laki yang menggunakan symbol angka 1. Sekala nominal ini, 

seringkali digunakan dalam penelitian untuk representasi data tentang 

kebangsaan, suku, bahasa, aliran, status perkawinan dan agama.  

Sementara itu, dalam bidang spealisasi keahlian dan lingkup kediklatan, sekala 

nominal ini antara lain digunakan pada sejumlah variabel berikut: 

a. spealisasi keahlian widyaiswara 

b. Latar belakang institusi peserta diklat 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dependent_and_independent_variables
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Smith_Stevens
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Smith_Stevens
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c. Nama diklat teknis yang pernah diikuti 

Data nominal ini sebenarnya adalah data-data kualitatif (yang dikuantitatifkan), 

oleh karena itu angka dalam skala ini tidak bisa dijumlahkan dan dibagikan. 

Namun demikian, analisis atas data nominal ini biasa menggunakan statistic, 

yaitu statistic deskriptif untuk mendapatkan informasi tentang modus (mode) dari 

penelitian tersebut. 

Ordinal scale 

Data ordinal memuat data-data sebagaimana sekala nominal, hanya saja data 

tersebut menunjukan adanya perbedaan peringkat antar katagori satu dengan 

katagori yang lain, sehingga data bisa diposisikan dalam urutan dari peringkat 

yang paling rendah sampai yang paling tinggi.   Penggunaan symbol angka 

dalam sekala ordinal ini memberikan makna peringkat, sehingga angka dengan 

symbol 2 lebih tinggi peringkatnya dibandingkan simbol 1 dan lebih rendah 

dibandingkan simbol 3 dan 4. Penggunaan symbol angka dalam pengukuran 

“jenjang pendidikan” adalah contoh dari penerapan skala ordinal. Dalam skala 

ini, pilihan “sekolah dasar” yang diberi symbol 1, memiliki derajat lebih rendah 

dibandingkan pilihan “SMP/SLTP” yang diberi symbol 2.  

Selain data yang bersifat non-dikotomi (non-dichotomous) sebagaimana contoh 

diatas, skala ordinal juga digunakan pada data-data dikotomi yang menunjukan 

adanya peringkat. Sebagai contoh, data “jauh” vs “dekat” untuk mengukur jarak 

dan data “mendukung” vs “menolak” untuk mengukur dukungan publik.   

Data pada sekala ordinal memiliki jenjang atau peringkat diantara katagori yang 

ada. Namun demikian peringkat antarkatagori tersebut tidak memeiliki jarak yang 

dapat diketahui secara pasti. 

Dalam lingkup penelitian widyaiswara, sekala ordinal sering digunakan. 

Beberapa variabel yang menggunakan sekala ordinal antara lain meliputi tingkat 

pendidikan, jenjang diklat kepemimpinan yang diikuti, dan jenjang jabatan 

widyaiswara. 
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Interval scale 

Sekala interval sering juga disebut sebagai data skala. Sebagaimana sekala 

ordinal, sekala interval juga memiliki jenjang peringkat. Namun demikian, pada 

sekala interval ini, antara katagori satu dengan yang lain memiliki jarak yang 

dapat dikenali dengan baik. Hal ini, karena setiap angka yang digunakan sebagai 

symbol dalam sekala interval, memuat rentang angka yang memiliki jarak yang 

sama antara katagori satu dengan yang lain. Sebagai contoh, pada nilai ujian 

mahasiswa yang menggunakan skala 4, simbol angka 1 merepresentasikan 

katagori dengan rentang nilai antara 41-55, angka 2 merepresentasikan katagori 

dengan rentang nilai 56-70, angka 3 merepresentasikan katagori dengan rentang 

nilai 71-85, dan angka 4 merepresentasikan katagori dengan rentang nilai 86 – 

100. Rentang setiap katagori adalah 14. Dengan demikian, jarak antara katagori 

1 ke katagori 2 sama dengan jarak antara katagori 2 ke katagori 3, yaitu 14. 

Demikian pula jarak antara katagori 2 ke katagori 3 dan antara katagori 3 dan 

katagori 4.  

Meskipun data interval sudah menunjukan jarak antar katagori, angka interval 

tidak memiliki nilai 0 mutlak. Sebagai akibatnya, antara katagori satu dengan 

yang lain tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Dalam kaitan ini, maka 

untuk contoh nilai ujian,  tidak bisa disimpulkan bahwa mahasiswa dengan nilai 

3 (katagori 3) memiliki kemampuan akademik 3 kali lipat dibandingkan 

mahasiswa dengan nilai 1 (katagori 1). 

Dalam penelitian widyaiswara, sekala interval ini dapat digunakan dalam 

mengukur sekala sikap dan tingkat kecerdasan (IQ, SQ, EQ). 

Ratio scale 

Sekala rasio adalah sekala yang memiliki karakteristik relatif sama dengan sekala 

interval, kecuali nilai nol pada sekala rasio merupakan nilai mutlak yang memiliki 

makna. Sebagai konsekuensi dari nilai nol mutlak ini, katagori dalam sekala rasio 

dapat diperbandingkan satu dengan yang lain. Pada sekala rasio, symbol angka 

2 bermakna bahwa katagori tersebut memiliki derajat 2 kali lebih tinggi 

dibandingkan katagori dengan symbol angka 1. Demikian pula dengan katagori 
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dengan symbol angka 4 bermakna memiliki derajat 2 kali lebih tinggi 

dibandingkan katagori dengan symbol angka 2. Sebagai contoh, dua buah 

benda, A dan B dengan berat masing-masing 20 kg dan 40 kg. Maka dapat 

dinyatakan bahwa benda B memilii berat 2 kali benda A. 

Dalam bidang spealisasi keahlian dan lingkup kediklatan, data rasio ditemukan 

dalam sejumlah variabel, yang antara lain meliputi: jam pelajaran (jp), jumlah 

peserta didik, dan tingkat pendapatan 

Klasifikasi data dalam empat katagori diatas adalah katagori yang dikembangkan 

steven, klasifikasi ini sangat popular dalam literatur. Namun demikian, selain 

klasifikasi yang dikembangkan oleh steven tersebut, beberapa ahli lain juga telah 

mengembangkan klsifikasinya masing-masing. Chrisman, dalam artikelnya yang 

berjudul "Rethinking Levels of Measurement for Cartography", mengkatagorikan 

data dalam 10 tingkatan. Adapun Mosteller dan Turkey, mengklasifikasikan data 

dalam 6 tingkatan. klasifikasi data yang dikembangkan oleh Chrisman maupun 

Mosteller dan Turkey, adalah sebagaimana ditunjukan dalam table berikut: 

Tabel 2.1 Klasifikasi data penelitian 

 Steven Chrisman Mosteller dan Turkey 

1 Nominal 
Nominal Names 

2 Ordinal 
Graded membership Grades (e.g. 

freshmen, 

sophomores etc.) 

3 Interval 
Ordinal Counted fractions 

bound by 0 and 1 

4 Rasio 
Interval Counts (non-negative 

integers) 

5  
Log-Interval Amounts (non-

negative real 

numbers) 

6  
Extensive Ratio Balances (any real 

number) 
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7  
Cyclical Ratio 

 

8  
Derived Ratio 

 

9  
Counts 

 

10  
Absolute 

 

 
 
Latihan 
 
1. Berikut adalah termasuk jenis data kualitatif, kecuali 

a. Data isian kuesioner b. Teks 
c. Relaman video d. Photography 

2. Data kualitatif yang termasuk jenis rekaman audio adalah 
a. Music b. Transkrip wawancara 
c. Film d. laporan 

3. tema berikut seringkali dianggap sebagai wilayah data kualitatif, kecuali 
a. budaya b. sikap 
c. etika d. perilaku 

4. Sekala pengukuran dapat diklasifikasikan kedalam categorical dan metric. 
Manakah sekala berikut yang merupakan sekala metric ? 

a. Nominal dan ordinal b. Nominal dan interval 
c. Interval dan rasio d. Rasio dan ordinal 

5. Manakah dari contoh berikut yang merupakan sekala ordinal 
a. Jenis kelamin b. Tingkat pendidikan 
c. Berat badan d. Warna  

6. Manakah pernyataan dibawah ini yang bukan ciri sekala rasio 
a. Angka merupakan simbol b. Terdapat jenjang diantara 

katagori 
c. Terdapat jarak yang sama 

antara katagori satu dengan 
yang lain 

d. Nol merupakan angka mutlak 

7. Pernyataan di bawah ini benar, kecuali: 
a. Tidak terdapat jenjang antar 

katagori pada data nominal 
b. Nol pada data interval 

merupakan angka mutlak 
c. Jenjang pada data ordinal 

memiliki jarak 
d. Pada sekala rasio, data dapat 

diperbandingkan antara katagori 
satu dengan yang lain 
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Rangkuman 

Data penelitian dapat diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kuantitatif adalah data penelitian yang berupa angka. 

Sedangkan data kualitatif adalah data penelitian yang tidak berujud angka, dan 

biasanya beruap teks, rekaman audio, rekaman video dan photography.  

Data kuantitatif dapat dikenali melalui konsep level of measurement. 

Berdasarkan konsep tersebut, data kuantitatif dapat diklasifikasikan kedalam 

empat katagori data, yaitu tingkat nominal, sekala ordinal, sekala interval, dan 

sekala rasio. Tingkat nominal adalah ketika angka yang merupakan symbol dari 

suatu katagori tidak menunjukan perbedaan jenjang diantara katagori data. 

Sekala ordinal adalah data kuantitatif yang menunjukan adanya jenjang diantara 

katagori, tetapi jarak diantara katagori tidak dapat diketahui secara jelas. Sekala 

interval adalah data yang menunjukan adanya jenjang dan jarak antar katagori. 

Skala rasio adalah data yang memeiliki sifat mirip dengan sekala interval, akan 

tetapi angka nol pada sekala rasio adalah angka mutlak. Dengan nol sebagai 

angka mutlak, maka data antar katagori dapat diperbandingkan. 

 
Evaluasi  

1. Uraikan beberapa-bentuk data kualitatif 

2. Jelaskan klasifikasi data kuantitatif menurut steven 

3. Uraikan pandangan ahli tentang klasifikasi data penelitian kuantitatif 
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BAB IV 

ANALISIS DATA KUANTITATIF 

 

Data kuantitatif yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya dianalisis dengan 

mengunakan statistik. Pada masa sekarang ini, analisis statistic tidak perlu 

dilaksanakan secara manual. Beberapa software telah dikembangkan untuk 

keperluan analisis statistic. Beberapa software yang popular dewasa ini 

digunakan untuk analisis data kuantitatif, antara lain Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS), Analysis of Moment Structures (AMOS), microstat, 

eviews dan lain-lain. Peggunaan software ini sangat mudah dan membantu para 

pengguna statistic. Dalam hitungan detik, jika data sudah tersedia maka proses 

analisis segera bisa dijalankan.  Hal yang terpenting adalah bahwa peneliti dapat 

membaca output yang dihasilkan dari program tersebut. 

Bagi peneliti, tujuan penelitian menentukan pemilihan atas teknik analisis statistic 

yang digunakan. Terkait dengan tujuan penelitian ini, analisis statistik selanjutnya 

dapat dibedakan kedalam statistic deskriptif, statistic explanatory dan statistic 

inferensial. 

a. Statistic deskriptif. 

Statistic deskriptif adalah analisis statistic yang ditujukan untuk memberikan 

gambaran sederhana tentang suatu realitas tertentu berdasarkan apa yang 

ditunjukan oleh data. Dalam sajian Statistic deskriptif, biasanya digunakan 

table atau gambar yang merupakan ringkasan dari informasi yang 

disampaikan. 

Statistic deskriptif digunakan umumnya untuk penelitian dengan satu 

variabel (univariate) dan dua variabel (bivariate).  
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Penelitian satu variabel. 

Dalam penelitian satu variabel, ada tiga informasi yang disajikan dalam 

analisis deskriptif, yaitu distribusi (distribution), kecenderungan terpusat 

(central tendency) dan dispersi (dispersion).  

Distribusi 

Distribusi adalah ringkasan dari frekuensi nilai-nilai individual atau rentang 

nilai dari variabel. Distribusi ini biasanya disajikan dalam bentuk table 

distribusi. Sebagai contoh data tingkat pendidikan dari 100 orang 

widyaiswara ditunjukan dalam table berikut 

 
Table 3.1. Distribusi tingkat pendidikan widyaiswara 

Tingkat pendidikan Jumlah (%) 

Sarjana 40 

Magister 50 

Doctor 10 

Total 100 

 
Kecenderungan terpusat  

Kecenderungan terpusat memuat tiga informasi yang penggunaannya 

berhubungan dengan jenis data penelitian. Ketiga informasi tersebut, 

meliputi modus (mode), nilai tengah (median) dan rata-rata (mean). Modus 

biasanya digunakan untuk analisa data tingkat nominal, untuk memberikan 

informasi tentang kelompok yang memiliki proporsi terbanyak dalam 

populasi. Pada contoh tingkat pendidikan di atas, jika sarjana diberi symbol 

“1”, magister diberi symbol “2” dan doctor diberi symbol “3”, maka olahan 

SPSS akan memberikan nilai modusnya adalah 2 yang menunjukan bahwa 

magister merupakan tingkat pendidikan yang paling banyak dimiliki 

widyaiswara. Adapun nilai tengah menunjukan nilai yang berada tepat di 

tengah-tengah nilai yang diperoleh dalam penelitian. Nilai tengah ini 

seringkali digunakan untuk analisis data pada sekala ordinal. Nilai tengah 

memberikan informasi karakter populasi pada posisi 50 % anggota populasi. 

Pada contoh tingkat pendidikan widyaiswara diatas, jika dilakukan anlisis 

statistic dengan SPSS, output yang dihasilkan untuk median adalah 2. Hal 
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ini berarti bahwa lebih dari 50 % widyaiswara yang memiliki pendidikan 

serendah-rendahnya magister. Sementara itu, rata-rata mencerminkan total 

nilai dibagi jumlah nilai. Nilai rata-rata ini tidak memadai untuk analsis data 

tingkat nominal dan sekala ordinal. Akan tetapi, sangat umum digunakan 

untuk kepentingan analisis data pada sekala interval dan rasio.   

Dispersi.  

Dispersi mengacu pada penyebaran nilai-nilai di sekitar kecenderungan 

terpusat. Ada dua ukuran umum untuk mengetahui dispersi, yaitu rentang 

(range) dan deviasi standar (standard deviation). Dari kedua ukuran ini, 

deviasi standar dinilai lebih akurat dalam mengukur dispersi. 

 
Penelitian dua variabel 

Sementara itu, pada penelitian dengan dua variabel, statistic deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan perbedaan atau persamaan karakter dari 

dua katagori yang berbeda. Sebagai contoh adalah penelitian untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan peningkatan pemahaman terhadap 

materi yang sama antara peserta diklat di kelas A dan kelas B. Selain itu, 

statistic deskriptif juga digunakan untuk mengukur hubungan antar dua 

karakter, atau sering disebut dengan penelitian asosiasi (association). 

Contoh penelitian asosiasi adalah penelitian yang ditujukan untuk menjawab 

pertanyaan “apakah tinggi tubuh berhubungan dengan berat badan 

seseorang?” atau pertanyaan “apakah tinggi tubuh dapat digunakan untuk 

memprediksi berat badan seseorang?” 

Teknik analisis yang digunakan dalam statistik deskriptif dengan dua 

variabel ini cukup beragam. Penggunaan teknik tersebut disesuaikan 

dengan level of measurement dari data penelitiannya. Pada data tingkat 

nominal, teknik statistic yang digunakan dalam analisis data antara lain 

adalah Lambda, Cramer’s V,Chi-Square, dan Phi. Jika data berupa sekala 

ordinal, maka teknik statistic yang digunakan adalah Gamma, Kendall’s tau-

b dan Spearman’s rho. Sementara itu untuk data pada sekala interval dan 

rasio, digunakan teknik statistic Pearson’s r. 
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b. Statistic eksplanatori 

Statistic eksplanatori adalah teknik analisis statistic yang ditujukan untuk 

menjelaskan pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Jumlah 

variabel yang dianalisis pengaruh ini dapat berjumlah dua variabel (bivariate) 

atau lebih (multivariate).  Teknik statistic yang digunakan utuk kepentingan 

penjelasan pengaruh (explanatory) ini, antara lain meliputi Lambda, 

Cramér’s V, Cs, Eta,  Somer’s d, Gamma, Bivariate regression, Partial 

correlation, dan Multiple regression. Sebagaimana halnya teknik statistic 

pada statistic deskrptif, penggunaan teknik statistis pada statistic 

eksplanatori juga harus memperhatikan level of measurement dari data 

lapangan. Dalam hal ini, teknik statistik Lambda, Cramér’s V, Cs dan Eta 

digunakan untuk analisis data pada level nominal. Selanjutnya, untuk sekala 

ordinal digunakan teknik statistic Somer’s d, Gamma, dan Eta. Adapun teknik 

statistic Bivariate regression, Partial correlation, dan Multiple regression, 

digunakan untuk analisis data pada sekala interval dan rasio. 

c. Statistic inferensial 

Statistic inferensial digunakan jika tujuan penelitian adalah untuk 

pengambilan kesimpulan tentang karakter atau hubungan antar variabel 

dalam populasi berdasarkan sampel dari populasi tersebut. Dalam statistik 

inferensial ini dilakukan uji signifikansi secara statistic (statistical significant) 

dari hipotesa penelitan, sehingga dapat diperoleh penjelasan tentang 

karaketer atau hubungan antar variabel dari populasi yang diteliti.  

Penggunaan statistic inferensial ini dapat dilakukan, jika terpenuhi dua 

syarat, pertama, sampel dipilih secara random, dan kedua, respon rate 

cukup tinggi. Oleh karena itu, jika sampel dari populasi tidak dipilih secara 

random, maka tidak bisa dilakukan prediksi karakter atau hubungan variabel 

dalam populasi. Demikian pula, jika kuesioner yang disebarkan tidak banyak 

yang kembali atau respon rate-nya rendah, maka peneliti tidak dapat 

menggunakan analisis dengan statistic inferensial. Selain itu, statistic 

inferensial juga tidak dapat digunakan jika penellitian menggunakan sampel 

jenuh atau seluruh anggota populasi merupakan sampel penelitian. 
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Dalam statistic inferensial dikenal konsep tingkat kepercayaan (level of 

signifiancy). Konsep tingkat kepercayaan ini merujuk pada derajat 

kepercayaan secara statistic dalam memprediksi karakter populasi 

beradasarkan sampel penelitian yang digunakan. Pada umumnya tingkat 

kepercayaan ini berada pada angka 0.05 atau 0.01. Jika seorang peneliti 

memilih tingkat kepercayaan 0.05 berarti bahwa peneliti tersebut 95 % 

percaya diri bahwa hasil penelitian sesuai dengan kondisi senyatanya dari 

populasi, bukan factor kebetulan. Dengan demikian, tingkat kepercayaan 

0.01 menunjukan kepercayaan diri yang lebih tinggi dari pada tingkat 

kepercayan di angka 0.05. 

Sebelum seorang peneliti menggunakan analisis statistic inferensial, peneliti 

terlebih dahulu harus mengenali karakter data berdasarkan level of 

measurement dan pemenuhan terhadap asumsi normalitas. Pengenalan 

karakter data ini merupakan dasar pertimbangan peneliti pada pilihan atas 

teknik analisis yang digunakan. Dalam hal ini terdapat dua katagori statistik, 

yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik.  

d. Statistik  parametrik 

statistik parametrik adalah statistik inferensial yang digunakan untuk analisis 

data-data yang berbentuk interval atau rasio. Namun demikian tidak semua 

data interval atau rasio dikatagorikan parametric. Ada sejumlah syarat 

analisis yang harus terpenuhi untuk menggunakan statistik parametrik, yaitu 

syarat yang dalam literur sering disebut sebagai asumsi klasik , meliputi 

asumsi normalitas, homogenitas, heteroskidisetitas,…. Jika data interval dan 

rasio tidak memenuhi asumsi tersebut, maka tidak bisa menggunakan teknik 

analisis parametric. Beberapa teknik analisis dalam statistic parametric, 

antara lain meliputi: Pearson’s correlation, regresi, independent sampel t 

test, independen one way ANOVA, Paired Sample t test, Repeated One Way 

ANOVA. t test for Pearson’s r dan t test for R (regression) 

 

 



21 
 

e. statistik non-parametrik 

statistik non parametric digunakan untuk data nominal dan ordinal. Selain itu, 

data interval dan rasio yang tidak memenuhi syarat asumsi klasik juga 

menggunakan statitistik non-parametrik. Beberapa teknik analisis dalam 

statistic non-parametrik, antara lain meliputi: spearman, Mann-Whitney, 

Kruskal-wallis, Wilcoxon, dan Friedman. Chi-square test, z test for lambda, 

group t test dan F test (untuk nominal level), Chi-square test, z test for 

gamma, dan z test for Somer’s d (untuk ordinal skala) 

Prosedur analisis data kuantitatif 

Data kuantitatif dianalisis melalui beberapa tahap, dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Coding. Proses pengkodean sebenarnya bisa dilakukan sebelum kuesioner 

disebarkan ke para responden. Namun demikian, umumnya pengkodean 

baru dilakukan segera setelah data terkumpul. Pada tahap pengkodean ini, 

peneliti memberikan kode untuk setiap data yang akan diproses dalam 

analisis. Sebagai contoh, peneliti memberi kode “1” untuk responden laki-

laki dan kode “2” untuk responden perempuan. Proses pengkodean pada 

saat sekarang ini jauh lebih mudah dengan menggunakan SPSS, pada 

lembar “variabel view”. 

2. Entering. Adalah proses memasukan data kedalam tabel data yang akan 

diolah. Data yang dimasukan dalam tabel adalah data yang berujud “kode” 

atau simbol saja. Agar proses menggunakan SPSS lebih mudah, peneliti 

biasanya memasukan data terlebih dahulu kedalam program excel. Setelah 

itu, data excel tersebut barulah dipindahkan kedalam kertas kerja SPSS. 

3. Cleaning. Pembersihan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang 

dimasukan dalam tabel yang akan diolah sudah terbebas dari kesalahan. 

Oleh karena itu, peneliti kemudian memilih secara acak berapa set kuesioner 

dan mencocokan kembali jawabannya dengan data yang telah dimasukan 

dalam tabel. Jika banyak ketidaksesuain, perlu dilihat kembali kemungkinan 
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kesalahan pada proses coding atau entering. Pembetulan data harus selesai 

dilakukan sebelum masuk pada proses pengolahan berikutnya. 

4. Running. Jika data sudah siap diolah, peneliti selanjutnya mengolah data 

dengan memilih teknik statistic, sesuai tujuan penelitian dan level of 

measurement dari data yang dimiliki.  

Latihan 

1. Berikut adalah faktor yang menentukan pilihan peneliti terhadap teknik 

statitistik untuk analisis data kuantitatif: 

a. Central tendency  b. Level of significance 

c. Tujuan penelitian  
d. Jumlah variabel 

2. Berikut adalah informasi yang disajikan dalam analisis statitik deskriptif 

satu variabel, kecuali: 

a. Distribution b. Dispersion 

c. Association  
d. Central tendency 

3. Analisis statistik deskriptif dua variabel, biasanya digunakan untuk tujuan 

sebagai berikut, kecuali: 

a. Menggambarkan perbedaan 

karakter dari dua varaibel 

b. Menggambarkan persamaan 

karakter dari dua variabel 

c. Mengukur hubungan antara 

dua variabel 

d. Mengukur pengaruh satu atau 

dua variabel terhadap variabel 

lain 

4. Pada statistik deskriptif, jika data penelitian merupakan data interval atau 

rasio, maka teknik statistik yang cocok digunakan adalah: 

a. Lambda b. Phi 

c. Spearman’s rho 
d. Pearson’s r 

5. Ketika peneliti bertujuan menjelaskan pengaruh satu variabel terhadap 

variabel lain, sementara itu data yang dimilikinya adalah data ordinal, 

maka teknik statistik yang cocok adalah: 

a. Lambda b. Eta 



23 
 

c. Partial correlation 
d. Cramer’s V 

6. Berikut adalah kondisi penelitian kuantitatif yang tidak dimungkinkan 

untuk dilakukan uji signifikansi terhadap hipotesa, kecuali: 

a. Sampel dipilih secara random b. Seluruh anggota dalam 

populasi ditetapkan sebagai 

sampel  

c. Sampel dipilih secara 

purposive 

d. Sampel dipilih dengan teknik 

snowball 

7. Mana dari sejumlah pernyataan terkait statistik inferensial dibawah ini 

yang menurut Saudara benar? 

a. Seluruh data interval dan 

rasio dapat dianalisis dengan 

statistik parametrik 

b. Seluruh data nominal dan 

ordinal dapat dianalisis 

dengan statistik parametrik 

c. Data interval harus memenuhi 

syarat normalitas untuk bisa 

diuji dengan statistik 

parametrik 

d. Uji normalitas juga berlaku 

untuk data nominal dan 

ordinal 

 

Rangkuman 

Pemilihan teknik analisis statistik untuk data kuantitatif ditentukan oleh karakter 

level of measurement data dan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, 

statistik dibedakan dalam statistik deskriptif, statistik eksplanatori dan statitik 

inferensial. Ringkasan teknik analisis statistik sebagaimana ditunjukan dalam 

tabel 3.2. Teknik analisis data kuantitatif berikut: 
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Tabel 3.2. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Tujuan 

Analisis 

Level of Measurement 

Nominal Ordinal Interval dan rasio 

Deskriptif 

satu variabel 

Distribusi Distribusi Distribusi 

Kecenderungan 

terpusat: modus 

(mode) 

Kecenderungan 

terpusat: nilai 

tengah (median) 

Kecenderungan 

terpusat: Rata-rata 

(mean) 

Dispersi Dispersi Dispersi 

Deskriptif 

dua variabel 

Lambda, Cramer’s 

V,Chi-Square, dan 

Phi. 

Gamma, Kendall’s 

tau-b dan 

Spearman’s rho 

Pearson’s r. 

Eksplanatori Lambda, Cramér’s 

V, Cs dan Eta 

Somer’s d, 

Gamma, dan Eta. 

Bivariate regression, 

Partial correlation, 

dan Multiple 

regression 

Inferensial Non parametric Non parametric Parametric 

Non parametrik 

 

Evaluasi Materi Pokok 1 

1. Jelaskan teknik statitistik untuk penelitian asosiatif ! 

2. Jelaskan teknik statistik eksplanatori untuk penelitian multivariable ! 

3. Jelaskan perbedaan statistik parametric dan statistik non parametric ! 

4. Uraikan prosedur analysis data kuantitatif ! 
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BAB V  

ANALISIS DATA KUALITATIF 

 
 
A. Pengertian 

Analisis data kualitatif pada dasarnya adalah proses pemberian makna 

(meaning) atas data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, 

seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis kualitatif 

yang paling umum digunakan sekarang ini adalah teknik interpretasi 

(interpretive techniques). Pada teknik interpretasi ini, peneliti 

menginterpretasikan data melalui pembentukan pemahaman (forming an 

impression) dan kemudian meyusun laporan berdasarkan impresinya dalam 

suatu dokumen laporan yang terstruktur. 

Dalam analisis atas data kualitatif, proses interpretasi data dilakukan setelah 

peneliti melakukan pemaduan antar berbagai data yang terkumpul dari 

berbagai teknik yang telah dilakukan. Dengan demikian, data hasil 

wawancara tentang aspek tertentu dipadukan dengan data terkait aspek 

tersebut yang diperoleh melalui studi dokumen ataupun observasi. Dalam 

tahap pemaduan ini, bisa jadi data-data yang dihasilkan dari berbagai 

sumber, bersifat saling mendukung antara data yang satu dengan yang lain. 

Namun demikian, dapat saja data dari teknik tertentu akan berbeda hasil 

dengan data dari teknik lainnya. Dalam situasi terakhir ini, maka tidak boleh 

ada data yang dibuang oleh peneliti. Seluruh data dalam penelitian kualitatif 

adalah penting, dan mesti disampaikan dalam laporan penelitian. 

Interpretasi data yang demikian ini, dalam literatur metodologi dikenal 

dengan triangulasi. Triangulasi selain terhadap data-data yang berbeda 

sumber juga dapat dilakukan terhadap data-data yang berbeda nara sumber. 

Triangulasi tipe pertama, triangulasi sumber data, adalah proses triangulasi 

dari data yang digali melalui berbagai teknik pegumpulan data. Sedangkan 

triangulasi tipe kedua, triangulasi nara sumber, diterapkan pada data-data 

yang digali melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah nara sumber. 
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Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses interpretasi data kualitatif 

adalah bahwa antara data dan teori saling berhubungan erat satu dengan 

yang lain. Dalam hal ini, data tidak disajikan terpisah dari teori akan tetapi 

disusun sedemikian rupa sehingga data dan teori saling berhubungan dan 

saling mendukung untuk menggambarkan obyek penelitian sedekat mungkin 

dengan realitanya. Penempatan teori dalam analisis yang demikian ini 

menjadikan analisis data kualitatif berbeda dari pada analsisis data 

kuantitatif. Analisis data kuantitatif, teori cenderung diposisikan sebagai 

obyek yang diuji, semantara itu pada analisis data kualitatif justru mengarah 

pada pembentukan atau pengembangan teori. 

B. Prosedur analisis data kualitatif 

Prosedur analisis data kualitatif, secara umum melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan kode (coding) 

Penyusunan kode dilakukan setelah data terkumpul. Dalam 

pengkodean ini, pertama kali peneliti melakukan segmentasi atau 

pemilahan data-data hasil wawancara, observasi atau sumber dokumen 

dengan memilih berbagai kalimat atau paragraph yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Kalimat atau paragraph tersebut kemudian diberikan 

label dengan “kode” sesuai dengan materi pokok yang terkandung di 

dalamnya berupa tema tertentu, proses atau gagasan. Pada saat 

sekarang ini proses koding umumnya masih dilakukan secara manual. 

Namun demikian, dapat dilakukan dengan menggunakan software 

antara lain MAXQDA, QDA MINER, ATLAS, Dedoose dan Nvivo 
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2. Analisa persamaan dan perbedaan 

Data-data yang terkumpul dalam satu “kode” kemudian dianalisis, 

berdasarkan persamaan atau perbedaan yang dilatarbelakangi oleh 

perbedaan nara sumber atau sumber data penelitian. Dalam tahap ini, 

detil perlu diperhatikan karena dalam segmen-segmen yang tampaknya 

memiliki kesamaan, sangat mungkin masih terdapat perbedaan dalam 

hal kelengkapan atau keluasan informasi. Hal yang perlu diperhatikan 

peneliti dalam tahap analisa persamaan dan perbedaan ini adalah 

bahwa sekecil apapun perbedaan antarsegmen tidak boleh ada yang 

dihilangan dari analisis. 

3. Hubungan antar kode 

Setelah dikenali persamaan ataupun perbedaan segmen-segmen 

dalam setiap kode, peneliti kemudian merangkai hubungan antara kode 

yang satu dengan kode yang lain. Proses pembentukan hubungan antar 

kode ini bisa dimulai terlebih dahulu dengan penyusunan bagan yang 

menunjukan hubungan antar kode, atau disebut sebagai axial coding 

(Newman, 2009:331) Hubungan antarkode tersebut dapat bersifat 

independen, kausalitas, memberikan gambaran yang lebih jelas, lebih 

luas atau lebih detil.  

Tahap merangkai hubungan antar kode ini, pada dasarnya bukan 

sekedar aktivitas membangun hubungan yang logis berdasarkan urutan 

kejadian antara kode satu dengan kode yang lain. Dalam tahap ini, 

fakta-fakta juga diletakan diantara kode-kode yang sudah dihubungkan. 

Hasil dari tahap ini adalah kerangka bangunan narasi yang sangat detil 

dan kompleks. 

4. Pembersihan 

Pada tahap terakhir, peneliti melakukan scanning terhadap bagan 

hubungan antarkode yang sudah dikembangkan. Dari proses scanning 

tersebut, peneliti kemudian memutuskan untuk memilih kode-kode yang 

tidak diperlukan untuk dipisahkan dari bagan hubungan antarkode. 
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Berdasarkan bagan yang telah dibersihkan tersebut, selanjutnya peneliti 

mengembangkan suatu deskripsi tentang realitas yang diteliti. 

 

C. Latihan 

1. Pernyataan berikut tentang analisis data kualitatif adalah benar, kecuali: 
a. Inti analisi data kualitatif adalah 

pemberian makna atas data 
penelitian 

b. Salah satu teknik analisis data 
kualitatif yang popular adalah 
teknik interpretasi 

c. Hasil akhir berupa generalisasi 
atas berbagai informasi yang 
diperoleh dari berbagai sumber 
data  

d. Peneliti melakukan analisis 
melalui pembentukan 
pemahaman 

2. Untuk mendapatkan kualitas yang tinggi, peneliti kualitatif biasanya 
melakukan validasi data melalui proses yang disebut dengan 

a. Uji validitas dan reliabilitas b. Pemberian makna 

c. Pembentukan pemahaman 
d. Triangulasi  

3. Manakah dari pernyataan berikut adalah benar, terkait kedudukan teori 
dalam analisis data kualitatif 

a. Penelitian kualitatif 
menghasilkan teori 

b. Teori diuji melalui penelitian 

c. Teori dipisahkan dari data pada 
saat proses analisis 

d. Teori digunakan sebagai dasar 
untuk membangun jawaban 
teoretik dari pertanyaan 
penelitian 

4. Pernyataan berikut adalah benar tentang penyusunan kode, kecuali: 
a. Penyusunan kode dilakukan 

setelah data terkumpul 
b. Dimulai dengan proses 

segmentasi data 

c. Penyusunan kode dilakukan 
secara manual 

d. Kode diberikan sesuai 
materi pokok yang 
terkandung dalam segmen 

5. Dalam analisis kualitatif data dalam satu kode kemudian dianalisis untuk 
melihat kesamaan dan perbedaan antardata. Adapu tujuan analisis 
persamaan dan perbedaan, adalah: 

a. Untuk mengenali data 
secara detil dan 
komprehensif 

b. Untuk membentuk 
generalisasi 

c. Dasar penarikan kesimpulan 
d. Untuk memudahkan dalam 

penghapusan segmen 
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D. Rangkuman 

Analisis data kualitatif pada dasarnya ditujukan untuk memberikan makna 

dari data peneitian sehingga dapat memberikan gambaran secara nyata 

tentang realitas obyek yang diteliti. Untuk mendapatkan gambaran yang 

komplit, peneliti perlu memanfaatkan berbagai sumber data dan 

mengolahnya dengan cara triangulasi. 

Adapun prosedur analisis data kualitatif meliputi empat tahap, yaitu 

penyusunan kode, analisa persamaan dan perbedaan, hubungan antarkode, 

dan pembersihan. Pada tahap penyusunan kode, peneliti memberikan kode 

terhadap data-data kualitatif yang sudah dipilah-pilah berdasarkan tema, 

proses atau gagasan. Selanjutnya, peneliti menganalisa pola pada setiap 

kode melalui analisis persamaan dan perbedaan. Tahap ketiga adalah 

peneliti membangun bagan hubungan dari keseluruhan kode yang sudah 

diidentifikasi. Pada tahap ini fakta-fakta dipadukan dengan gagasan 

sehingga terbentuk gambaran yang komprehensif tentang realitas yang 

diamati. Pada tahap terakhir, sebelum menyusun narasi analisis data,  

peneliti melakukan scanning terhadap bagan kode dan kemudian 

mengeluarkan beberapa kode yang tidak cukup relevan masuk dalam 

analisis. 

E. Evaluasi  

1. Jelaskan pemahaman Saudara terkait analisis data kualitatif ! 

2. Uraikan prosedur analisis data kualitatif !  

3. Sebutkan beberapa software yang dapat digunakan untuk membantu 

proses analisis data kualitatif! 
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BAB VI 

HAMBATAN ANALISIS PENELITIAN 

 

Meskipun peneliti telah menjalankan prosedur analisis secara benar, tidak 

dengan sendirinya proses tersebut menghasilkan analasis yang baik. Peneliti 

perlu memperhatikan beberapa hal berikut, agar dapat menghasilkan  analisis 

yang efektif. 

A. Fakta dan Opini 

Persoalan yang sangat sering dijumpai dalam analisis penelitian adalah 

ketidakmampuan peneliti untuk membedakan antara fakta dan opini. Banyak 

laporan hasil penelitian yang mengaburkan kedua hal tersebut dan 

karenanya kemudian menjadikan opini sebagai fakta. Sebagai akibatnya, 

hasil penelitian meskipun tampaknya menjawab pertanyaan penelitian, akan 

tetapi sesungguhnya tidak memberikan penjelasan apapun tentang realitas 

yang diamati. 

Sebagai contoh, pada penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan 

penjelasan hubungan antara variabel x dan variabel y, peneliti memberikan 

pertanyaan pada responden melalui pertanyaan, “Menurut Bapak/Ibu, 

apakah variabel x mempengaruhi variabel y ?”. Jawaban responden atas 

pertanyaan tersebut adalah opini mereka atas hubungan X dan Y, bukan 

fakta yang dapat dianalisis oleh peneliti. Peneliti seharusnya menggali data 

tentang variabel x dan data tentang variabel y, kemudian data kedua variabel 

tersebut dianalisis secara statistik untuk melihat hubungan antarkeduanya. 

Demikian pula pada penelitian kualitatif, peneliti harus mengenali fakta 

pendukung dari pernyataan narasumber. Sebagai contoh, ketika peneliti 

berniat mengetahui budaya kerja suatu instansi pemerintah, maka tidak 

cukup baginya memberikan pertanyaan ke narasumber, “bagaimana budaya 

kerja pada instansi Bapak/Ibu ?”. Dalam hal ini, peneliti perlu mendalaminya 

melalui aspek-aspek budaya kerja serta data-data yang menjadi pendukung 

jawaban dari nara sumber. 
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B. Bias Kognitif 

Bias kognitif terjadi ketika peneliti telah memiliki opini tertentu terhadap 

realitas yang sedang diamati sebelum penelitian dilaksanakan. Opini 

tersebut kemudian dijadikan landasan oleh peneliti dalam proses penelitian, 

sehingga opini tersebut mengarahkan prosedur penelitian bahkan sampai 

tahap pengambilan kesimpulan. Data penelitian yang tidak sejalan dengan 

opininya kemudian diabaikan, untuk membuka ruang yang lebih luas bagi 

data-data yang sesuai dengan opini peneliti sendiri.   

Dalam kondisi terjadi bias kognitif, maka hasil penelitian tidak akan pernah 

mampu menunjukan kondisi senyatanya tentang realitas atau hubungan 

variabel dari realitas yang diamati. Proses penelitian akhirnya hanya 

berfungsi sebagai alat legitimasi dari pandangan pribadi.  

Terkait dengan bias kognitif tersebut, maka peneliti sejak awal harus secara 

sadar meniatkan diri untuk terbuka terhadap segala hal yang baru termasuk 

yang bertentangan dengan opini pribadinya. Dengan demikian, proses 

analisis selanjutnya akan dikendalikan oleh data-data yang akan membentuk 

gambaran komprehensif tentang obtek penelitian. Dalam hal hasil analisis 

data menunjukan konfirmasi terhadap opini awal peneliti, maka hasil 

penelitian ini mejadi dasar argumentasi bukan lagi pada opininya. 

Sementara itu, untuk hasil penelitian yang berbeda dengan opini, maka 

peneliti harus menerima fakta bahwa realitas berbeda dengan opininya.  

C. Latihan 

1. Pernyataan berikut adalah benar, kecuali 
b. Penilaian narasumber tentang 

realitas tertentu adalah data 
yang dapat dikatagorikan 
sebagai fakta  

c. Jawaban narasumber yang 
berupa opini perlu didalami 
peneliti sehingga dihasilkan 
fakta-fakta empirisnya 

d. Analsis atas opini hanya 
menghasilkan penelitian yang 
tidak berkualitas  

e. Peneliti harus focus pada fakta, 
bukan opini 

 
2. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukan opini 
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a. Menurut saya kinerja gubernur 
Jakarta sudah cukup bagus 

b. Selama 2015 pertumbuhan 
ekonomi Ibu Kota mencapai 
5,88% 

c.  Secara absolut, jumlah 
penganggur di DKI Jakarta pada 
Februari 2016 mengalami 
penurunan sebanyak 157,68 
ribu orang dari 463,91 ribu 
orang pada Februari 2015. 

d. Tahun 2014, indeks 
pembangunan manusia (IPM) 
DKI Jakarta tertinggi di antara 
wilayah lainnya di Indonesia 

 
3. Berikut adalah contoh pertanyaan yang ditujukan untuk penggalian fakta 

a. Bagaimana profil yang cocok 
untuk Presiden RI periode 
Tahun 2019-2024? 

b. Berapa besar gaji gubernur DKI 
Jakarta setiap bulannya? 

c.  Apakah kinerja Gubernur DKI 
sekarang sudah sesuai harapan 
warga? 

d. Bagaimana pandangan Saudara 
tentang kinerja parlemen di 
Indonesia? 

 
4. Salah satu penyebab munculnya bias kognisi antara lain adalah 

a. Pilihan peneliti pada metode 
kualitatif 

b. Penggunaan statistik untuk 
analisis data pada penelitian 
sosial 

c. ketidaksukaan peneliti terhadap 
metode kuantitatif 

d. Stereotype atas realitas yang 
diamati 

 
5. Apa dampak yang ditimbulkan jika terjadi bias kognisi? 

a. Hasil penelitian berpotensi tidak 
mampu menggambarkan realitas 
apa adanya 

b. Hasil penelitian sepenuhnya 
tidak bisa digunakan sebagai 
referensi 

c. Penelitian diarahakan oleh fakta-
fakta 

d. Hasil penelitian menjadi lebih 
obyektif 

 
6. Apa yang harus dilakukan peneliti untuk menghindari bias kognisi 

a. Memperbanyak narasumber b. Seleksi fakta 
c. Mengikuti saja fakta-fakta yang 

ditemukan pada saat penelitian 
d. Mengubah metodologi penelitian 

 
7. Ketika hasil analisis data berbeda dengan opini awal peneliti, apa yang 

seharusnya peneliti lakukan 
a. Menolak hasil penelitian b. Mengikuti hasil penelitian 
c. Melakukan penelitian ulang d. Mengganti metodologi penelitian 
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D. Rangkuman 

Dalam analisis penelitian, meskipun prosedur analisis penelitian sudah 

dilakukan dengan baik, namun masih saja terdapat factor yang kemungkinan 

hasil penelitian tidak mencerminkan gambaran nyata dari realitas yang 

diamati. Factor tersebut adalah opini, baik opini dari peneliti sendiri maupun 

opini dari sumber data. Opini dari sumber data bisa diperoleh karena 

pertanyaan atau instrument penelitian yang tidak mengarah pada 

pengungkapan fakta. Hal ini sangat mungkin terjadi karena peneliti sendiri 

tidak mampu membedakan antara fakta dan opini. Adapun opini peneliti, hal 

ini dapat menggiing hasil penelitian pada arah yang disesuaikan denga opini 

pribadinya. Pada kondisi demikian, peneliti cenderung memilih fakta-fakta 

yang relevan dengan opininya saja, dan mengesampingkan fakta yang 

berbeda dengan opini pribadinya. 

E. Evaluasi  

1. Jelaskan bagaimana opini narasumber dapat mempengaruhi kualitas 

hasil penelitian! 

2. Bagaimana mengatasi bias kognitif? Jelaskan! 
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KUNCI JAWABAN 

Berisi jawaban dan kata kunci dari jawaban setiap butir pertanyaan yang 
terdapat di dalam modul 

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 

No Jawab
an 

No. Jawab
an 

No.  Jawab
an 

No. Jawab
an 

No.  Jawab
an 

1
. 

 1
. 

a 1
. 

C 1
. 

C 1
. 

A 

2
. 

 2
. 

a 2
. 

C 2
. 

D 2
. 

A 

3
. 

 3
. 

B 3
. 

D 3
. 

A 3
. 

B 

4
. 

 4
. 

C 4
. 

D 4
. 

C 4
. 

D 

5
. 

 5
. 

B 5
. 

B 5
. 

A 5
. 

A 

6
. 

 6
. 

A 6
. 

A 6
. 

 6
. 

C 

7
. 

 7
. 

b 7
. 

c 7
. 

 7
. 

b 
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