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Hakikat penelitian
•Rasa ingin tahu adalah tabiat manusia yang paling 

hakiki.

•Secara historis, legenda religius pengajaran Allah 
kepada Nabi Adam membuktikan bahwa akal pikiran 
manusia berkembang setelah memperoleh 
pengetahuan dari Allah.

•Manusia mengembangkan pengetahuan melalui dua 
fase yaitu fase pemberitahuan dan fase pengalaman.



Penelitian sebagai upaya 
pengembangan pengetahuan
•Penelitian sebagai sistem ilmu 
pengetahuan memainkan peran 
penting untuk mengembangkan dan 
melindunginya dari kepunahan. 

•penelitian memiliki kemampuan 
untuk mengup-grade, sehingga ilmu 
pengetahuan lebih up-date, aplicated. 



Upaya pencarian kebenaran
•Sebagai produk berpikir, rasa ingin tahu itu 
menjadi dasar manusia untuk mencari 
jawaban atas fenomena (sosial maupun 
alam).

•dalam ilmu pengetahuan, pencarian 
jawaban itu dilakukan melalui dua cara, 
yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif



Penelitian dan pencarian kebenaran

• Pendekatan Unscietific:

• Penemuan secara Kebetulan

• Trial and Error

• Penemuan melalui otoritas

• Pendekatan kritis-rasional 

• Pendekatan scientific research



Pendekatan Unscientific
• Secara Kebetulan: dorongan untuk memecahkan persoalan 
sangat tinggi, namun tingkat pengetahuan sangat rendah 
pada masa itu. Contoh: kisah penemuan kina sebagai obat 
malaria. 

• Kelemahan: orang akan bersikap pasif terhadap dorongan 
ingin tahunya karena semua terjadi secara kebetulan. 

• Dunia dan masyrakat berkembang menurut hukum alam 
dan secara evolusi membentuk kehidupan yang menurut 
alam adalah yang terbaik (sunatullah).



Trial and error
•Manusia mulai merasa perlu untuk bersikap aktif dalam 
mencari jawaban atas persoalannya. Manusia memulainya 
dengan mencoba-coba (trial) walau belum ada kepastian, 
sehingga memungkinkan timbulnya kesalahan (error).  
Contoh: Pembuatan mikroskop diawali oleh percobaan 
Robert Kock dalam mengasah kaca.  Upaya coba-coba ini 
ternyata menghasilkan lensa yang mampu memperbesar 
benda-benda yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. 

• Upaya trial and errorr kadang membuat seseorang fustrasi 
karena ketidakpastian hasil. Trial and error juga 
memboroskan waktu dan energi.



Otoritas
•Pendekatan ini membutuhkan orang lain yang 
dapat dijadikan sebagai subyek otorisasi. 
Otoritas telah menempatkan manusia dan budaya 
tertentu pada posisi yang penting dalam 
pembentukan sikap masyarakat tentang 
kebenaran. 

•Contoh: kepercayaan masyarakat Jawa dalam 
menyelenggarakan hajatan dengan menggunakan 
perhitungan tertentu (weton, hari pasar)



Pendekatan Kritis-Rasional
•Merupakan cara-
cara perburuan 
kebenaran 
melalui 
pendekatan 
ilmiah.

•Berpikir analitis

Pengetahuan 
umum

Kesimpulan

Dianalisis, 
Berteori



Kritis-Rasional

•Berpikir Sintetis

Pengetahuan 
khusus

Pengetahuan 
umum

Kesimpulan

Dianalisis, 
Berteori



Scientific Research

•pendekatan melalui proses berpikir ilmiah.

•langkah-langkah (John Dewey): the felt 
need, the problem, the hypothesis, collection 
of data as avidance, concluding belief, 
general value of the conclusion



Materi Kuliah 

•Perkenalan: Perbedaan Kualitatif dan Kuantitatif

•Beberapa Contoh Metode Penelitian Kualitatif : 
Etnografi, Studi Literatur, PAR, Studi Kasus

•Metode Pengumpulan data: Observasi, 
Wawancara, Studi dokumen

•Strategi dan Analisis Data Kualitatif

•Praktek Lapangan



KOMPOSISI PENILAIAN

•UAS: 35 %

•UTS: 30 %

•TUGAS: 20%

•Keaktifan mahasiswa (kehadiran): 15 %



TUGAS: MEMBUAT POSTER 
METODE PENELITIAN KUALITATIF  

n Mahasiswa membentuk kelompok maksimal 5 
orang

n Mahasiswa menentukan metode penelitian 
kualitatif yang akan dibuat posternya.

n Isi poster: gagasan utama metode tersebut, tokoh 
yang melahirkan metode tersebut, cara 
menggunakan metode tersebut dalam riset.



Cara kerja 

n Setiap minggu, dosen menyajikan gambaran 
sekilas metode penelitian kualitatif, setelah itu, 
mahasiswa mendiskusikan metode tersebut dalam 
kelompok dan membuat draft poster

n Mahasiswa mendesain, mencetak dan membingkai 
poster

n Draft poster dikumpulkan saat UTS. 

n Poster dikumpulkan tanggal 1 Mei 2012.  



Praktek Lapangan
n Tujuan: Mahasiswa dapat mempraktekkan metode 

pengumpulan data (observasi dan Wawancara) 
secara langsung. 

n Lokasi praktek: Media Komunitas 
ANGKRINGAN Desa Timbulharjo Kec. Sewon 
Kab Bantul

n Tanggal pelaksanaan: 17 Mei 2012 (libur kenaikan 
yesus kristus). Jam: 08.00-selesai.

n Outline praktek menyusul. 



Kontak

n email: ambarsaridewi@gmail.com

n Website: http://belajarsosiologi.blogspot.com/ 
http://ambar76.wordpress.com/

n facebook: ambarsaridewi

n Twitter: @ambarsaridewi

n HP: 0811256850
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