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Penggunaan Modul, Kaset,  
dan Audiografis 

   
Untuk membantu Anda dalam mempelajari materi Perumusan 

Masalah Penelitian, Metode Pengamatan, Metode Wawancara, serta 

Analisa dan Interpretasi Data, modul ini dilengkapi dengan kaset audio. 

Modul berisi penjelasan dan contoh-contoh yang relevan dengan materi. 

Kaset audio berisi uraian dan contoh-contoh tambahan serta pendalaman 

untuk melengkapi bahasan yang telah diberikan dalam modul. Modul dan 

kaset-audio dikemas dalam satu paket untuk memudahkan Anda. 

 

 Jika Anda melihat tanda di samping ini pada materi yang  

dibahas pada Modul, maka Anda mendapatkan tambahan 

bahasan dan contoh pada kaset audio. Jika Anda ingin 

mendengarkan informasi dari kaset, nyalakan tape Anda serta 

bukalah modul Anda pada bagian yang ada tanda di samping 

ini. Materi dalam kaset dapat Anda dengarkan kapan saja, tetapi 

sebaiknya Anda dengarkan sambil menyimak BMP Anda. 

 

Jika Anda menemui kesulitan pada saat mempelajari materi yang ada 

pada modul dan kaset-audio ini silakan menghubungi Dra. Yulia Budiwati, 

M.Si., FISIP, Universitas Terbuka melalui: 

  telepon (021) 7490941 pesawat 1323 

  faks (021) 7490147 

  e-mail Yulia  @ ka. ut. ac. id 

 

Pada BMP Metode Penelitian Kualitatif, yang diberi tanda   

adalah pada: 

 

1.  Modul 3 

 Subbahasan tentang Masalah Penelitian Kualitatif  (halaman 3.3) 

2.  Modul 6, Kegiatan Belajar 2 

 Subbahasan tentang Metode Pengamatan (halaman 6.16) 
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3.  Modul 6, Kegiatan Belajar 1 

 Sub-bahasan tentang Metode Wawancara (halaman 6.3) 

4.  Modul 7 

 Sub-bahasan tentang Analisa dan Interpretasi Data (halaman 7.1) 

 

 SELAMAT BELAJAR! 
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Tinjauan Mata Kuliah 
 
 
 

emakin kompleksnya gejala sosial yang ada akibat dari arus komunikasi 

dan globalisasi maka penelitian-penelitian yang sifatnya bisa 

mengungkap secara cermat esensi dari suatu gejala sosial dirasakan semakin 

dibutuhkan. Sehubungan dengan hal itu maka semakin banyak digunakan 

metodologi penelitian kualitatif dalam rangka menyajikan data yang 

senyatanya mendekati kondisi yang dikaji. 

Modul Metodologi Penelitian Kualitatif ini berusaha memberi gambaran 

tentang apa itu metodologi penelitian kualitatif, apa bedanya dengan 

metodologi penelitian kuantitatif, apa yang melatarbelakangi munculnya 

kedua metodologi ini, apa dasar teoritis (ragam paradigma) dari penelitian 

kualitatif, dan apa saja yang menjadi karakteristik dari penelitian kualitatif 

ini. 

Selanjutnya lebih jauh lagi, modul ini juga berusaha memberi gambaran 

tentang bagaimana suatu penelitian kualitatif itu dilakukan. Sehubungan 

dengan hal ini maka modul ini mambahas tentang tahapan-tahapan apa saja 

yang harus dipersiapkan dan dilakukan dalam penelitian kualitatif, 

bagaimana menyusun rencana penelitian, bagaimana merumuskan masalah 

penelitain, bagaimana data dikumpulkan, bagaimana cara menganalisa dan 

menginterpretasikan data, dan akhirnya bagaimana objektivitas, validitas dan 

reliabilitas dalam penelitian kualitatif itu dicapai. 

Dengan memahami semua materi tersebut maka diharapkan mahasiswa 

akan menjadi lebih peka terhadap gejala-gejala sosial yang ada di sekitarnya. 

Lebih jauh lagi mahasiswa juga diharapkan dapat merancang dan 

melaksanakan penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian 

kualitatif. 

BMP Metode Penelitian Kualitatif dibagi dalam 9 modul, di mana setiap 

modul terdiri dari 2 – 3 kegiatan belajar. Setelah Anda mempelajari materi 

yang ada di dalam BMP ini maka secara umum Anda diharapkan mampu 

melakukan penelitia kualitatif secara sederhana. Selanjutnya secara khusus 

Anda diharapkan mampu: 

1. menjelaskan ruang lingkup metode penelitian kualitatif; 
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2. menjelaskan paradigma dan perspektif penelitian kualitatif; 

3. memberikan contoh perumusan masalah dalam rangka kegiatan 

penelitian; 

4. menggunakan beberapa strategi penelitian kualitatif dalam penelitian 

sederhana; 

5. menerapakan dengan baik tahap-tahap penelitian yang harus dilakukan 

secara urut dalam suatu penelitian sederhana; 

6. melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, 

pengamatan dan dokumentasi; 

7. mengolah, menganalisis, mengiterpretasi dan menyimpulkan data yang 

terkumpul selama melakukan penelitian; 

8. menjelaskan tentang masa depan penelitian kualitatif; 

9. membuat proposal penelitian sederhana. 

  

Kompetensi yang diharapkan harus Anda kuasai dapat dilihat pada 

struktur peta kompetensi berikut ini.  
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Peta Kompetensi 
Metode Penelitian Kualitatif/SOSI4306/3 sks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Membuat proposal 

Penelitian sederhana 

8 
Menjelaskan masa 

depan penelitian kualitatif 

6 
Menggunakan metode 

Wawancara, pengamatan dan 

dokumentasi 

7 
Mengelola, menganalisis,  
mengintepretasikan dan  

menyimpulkan data 

5 
Menerapkan tahap-tahap 

penelitian secara urut 

4 
Menggunakan beberapa 

Strategi penelitian 
kualitatif 

3 
Memberikan contoh 
perumusan masalah 

2 
Menjelaskan paradigma 
dan perspektif penelitian 

kualitatif 

1 
Menjelaskan ruang lingkup 

metode penelitian 
kualitatif 
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Pencapaian kompetensi akan lebih mudah dicapai apabila Anda 

mengikuti petunjuk belajar berikut ini. 

1. Pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah mempelajari semua 

materi modul  secara mandiri dan seksama.  

2. Untuk memudahkan Anda mengingat maka beri tanda (misalnya dengan 

stabilo) pada pengertian-pengertian yang Anda anggap penting.  

3. Di samping itu untuk mengintegrasikan pengetahuan yang sudah Anda 

miliki sebelum membaca modul ini dengan uraian yang sedang Anda 

pelajari, maka berilah catatan-catatan tambahan baik yang berupa 

informasi tambahan ataupun kritikan dan pertanyaan yang nantinya dapat 

Anda gunakan sebagai bahan diskusi dengan tutor atau dengan teman-

teman Anda.  

4. Untuk mengefektifkan belajar Anda, baca kembali untuk kedua kalinya 

dan buatlah ringkasan. 

5. Apabila Anda menjumpai contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi yang ada 

dalam uraian, maka cobalah untuk mencari contoh lainnya yang relevan. 

Dengan demikian maka Anda tidak hanya mampu memahami konsep-

konsep yang diuraikan, melainkan juga mampu menjelaskan konsep-

konsep tersebut berdasarkan contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi yang 

Anda rumuskan sendiri. 

6. Jangan lupa setelah Anda selesai mempelajari uraian maka bacalah 

rangkuman, kerjakan tugas (yang ada dalam kotak), soal latihan dan tes 

formatif. Hal ini penting, untuk mengukur tingkat pemahaman Anda atas 

materi yang sudah Anda pelajari. 

 

Setelah Anda mengerjakan semuanya secara mandiri, maka bawalah apa 

yang sudah Anda pelajari tersebut ke dalam forum diskusi kelompok atau 

tutorial. Diskusi kelompok ini berguna sebagai media untuk saling berbagi 

informasi, memperjelas apa yang kurang jelas, dan memunculkan pemikiran-

pemikiran baru yang relevan. Apabila Anda menginginkan hasil diskusi yang 

maksimal maka jangan pernah mulai berdiskusi sebelum semua anggota telah 

selesai mempelajari materi yang akan didiskusikan.  

Apabila bahan ajar ini diikuti dengan suplemennya, baik yang berupa 

suplemen web, audio, video, atau yang lainnya, maka pelajari juga suplemen 
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tersebut dan jadikan juga materi dalam suplemen tersebut sebagai bahan 

diskusi.  

Modul ini hanya merupakan salah satu sumber informasi. Masih banyak 

sumber lainnya baik yang berupa buku, makalah, atau informasi dalam 

internet yang sebaiknya juga Anda baca agar pemahaman Anda menjadi lebih 

komprehensif. 
 


