


ISTILAH KUANTITATIF & KUALITATIF
• ADALAH JENIS DATA

• POSITIVISTIK DIASOSIASIKAN DG KUANTITATIF; KONSTRUKTIVIS DIASOSIASIKAN DG KUALITATIF

• POSITIVISTIK & KONSTRUKTIVIS BOLEH MENCARI DATA KUANTITATIF & KUALITATIF

• POSITIVISTIK MENCARI DATA KUANTITATIF & KUALITATIF DG CARA POSITIVISTIK

• KONSTRUKTIVIS MENCARI DATA KUANTITATIF & KUALITATIF DG CARA KONSTRUKTIVIS



Penguat dari
pakar

 Cupchik (2001), Daymon & Holloway (2011), Goldkuhl (2012) yang 
menyatakan bahwa paradigma interpretif/konstruktivis 
diasosiasikan dengan metode kualitatif dan positivistik 
diasosiasikan dengan kuantitatif.

 Wimmer & Dominick (2006) : “The positivist approach is most 
closely associated with quantitative content analysis, surveys, and 
experiments,… . The interpretative approach is most closely 
connected with the specific research methods discussed in this 
chapter (qualitative research methods).”



PENYEBARAN KUESIONER

• BERTEMU LANGSUNG:

- PENELITI MEMBACA KUESIONER, RESPONDEN MENJAWAB

- RESPONDEN LANGSUNG MENGISI, PENELITI MENUNGGU DI DEPANNYA

• ONLINE (E-MAIL; FB)

• PER-POST

• NITIP TEMAN



PENGUMPULAN DATA KONSTRUKTIVIS
(KUALITATIF)

• WAWANCARA MENDALAM (INTENSIVE INTERVIEW)

• OBSERVASI

• FGD



PENGUMPULAN DATA KONSTRUKTIVIS
(KUALITATIF)

Pengumpulan data & analisis data dilakukan secara bersamaan

Miles & Huberman (2014): “analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, 
berulang, dan terus-menerus.”

•Iterative/Recursive                           Saturation

(Baca juga buku saya PR, Issue & Crisis Management yg membahas penelitian
kualitatif, 2015)

* Fluid & flexible



ANALISIS DATA
* Analisis Data berbeda dengan Interpretasi Data (Pembahasan/Diskusi)

* Kriyantono (2014):

Analisis data:

“peneliti membaca data melalui proses pengodingan data sehingga mempunyai 
makna. Proses pengodingan ini mencakup proses mengatur, mengorganisasikan data 
ke dalam suatu pola kategori.

interpretasi data:

“memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan 
mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian, dan didukung basis teoritis”





CONTOH BAB IV

* Gambaran Umum Objek Penelitian

* Penyajian Data/Hasil

* Uji Hipotesis

* Pembahasan/Interpretasi/Diskusi



JUDUL:

LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PRAKTIK PUBLIC 
RELATIONS

(Studi Deskriptif tentang Perbedaan Peran Public Relations antara 
Laki-laki dan Perempuan pada Bagian Humas Kepolisian di 

Wilayah Jatim)



GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

•Deskripsikan Kepolisian (ada keterkaitan antara Kepolisian RI dan Polda Jatim, 
tergantung kontek)

•Deskripsikan Humas Kepolisian (ada keterkaitan antara deskripsi di atas dg Humas
kepolisian scr umum dan Polda jatim beserta polres2)

•Gambaran umum perlu dipilah-pilah terkait dg judul/masalah anda

•Gambaran umum menjadi salah satu informasi yg menjadi dasar pembahasan



PENYAJIAN DATA/HASIL
* Deskripsikan/sajikan data per kategori per variabel dalam tabel frekuensi. Misalnya:

a. Karakteristik Sosiodemografis Praktisi Humas Kepolisian di Wilayah Jatim (usia, pangkat, 
jabatan, lama bekerja)

b. Peran Polisi Laki-Laki dalam Aktivitas Humas Kepolisian di Wilayah Jatim

- Deskripsikan berdasarkan beberapa peran yg sdh ditentukan sejak awal

- Pertemukan/dialogkan a dan b (tabel silang) sebagai sarana anda membangun proposisi

Misal: Data pangkat dipertemukan dengan peran manajerial; data lama bekerja dengan peran
manajerial.

c.     Hal yang sama (poin b), anda lakukan terhadap ‘Polisi Perempuan’

d.    Pertemukan ‘Polisi Laki-Laki’ dan ‘Polisi Perempuan’ sehingga Anda bisa membandingkan

Misal: - Data peran antara laki-laki dan perempuan

- Data peran berdasarkan pangkat antara laki-laki dan perempuan

- Data peran berdasarkan usia antara laki-laki dan perempuan



UJI HIPOTESIS

- Uji hipotesis ini dilakukan menyesuaikan dg tujuan penelitian.

- Membandingkan bukan pasti studi eksplanatif. 

- Setiap penelitian pasti menjelaskan atau membandingkan atau mengorelasikan. 

A. Untuk Deskriptif tidak pakai uji statistic, hanya tabel frekuensi dan tabel silang

B. Untuk Eskplanatif/asosiatif: selain tabel frekuensi dan tabel silang, perlu uji
hipotesis untuk melihat hubungan/korelasi/pengaruh antarvariabel



PEMBAHASAN/INTERPRETASI/DISKUSI DATA
a. Tentukan proposisi, yaitu membuat pola-pola hubungan antarkonsep/data 

sehingga mengandung makna tertentu

b. Proposisi ini dibangun dari ‘mempertemukan/mendialogkan’ data dalam penyajian
data

Contoh: 

1. Semakin tinggi pangkat maka praktisi Humas Kepolisian Jatim cenderung
melakukan peran manajerial.

2. Dari peran manajerial itu, semakin tinggi pangkat maka praktiisi Humas Kepolisian
Jatim cenderung melakukan peran expert prescriber

3. Polisi laki-laki cenderung melakukan peran manajerial daripada polisi perempuan
sedangkan polisi perempuan melakukan peran manajerial dan teknis secara
bersamaan

4. Semakin tinggi pangkat, kecenderungan polisi laki-laki melakukan peran
manajerial semakin tinggi daripada polisi perempuan, dan lain-lain. 



PEMBAHASAN/INTERPRETASI/DISKUSI DATA

c. Menjelaskan mengapa hipotesis diterima/ditolak, dikaitkan dengan proposisi-
proposisi dan gambaran umum

d. Memperkuat penjelasan di poin c, dg teori2 di bab 2 (Ingat teori sbg pedoman)  



ANALISIS DATA KONSTRUKTIVIS (KUALITATIF)



• Dilakukan bersamaan dg pengumpulan data (jgn menunggu pengumpulan data selesai, baru
menganalisis).

• Berulang-ulang; terus-menerus

• Membuat sistem kategori. Kategori dapat ditentukan sebelumnya dan atau berdasarkan data

• Memasukkan data ke dalam kategori yang sesuai

• Mendialogkan/mempertemukan data dalam kategori yang sama/setiap kategori (Penyajian
Data/hasil)

• Mendialogkan/mempertemukan data antarkategori/dalam kategori berbeda (Penyajian
Data/hasil): Untuk sarana membangun proposisi dan menguji hipotesis/asumsi awal.

Interpretasi/pembahasan/Diskusi:

• Mencari pola-pola hubungan antardata/konsep sehingga mengandung makna tertentu (Proposisi)

• Menjelaskan pola-pola tersebut secara teoritis sehingga dapat merancang model baru, membuat
pemetaan model, atau membangun teori baru.

• Proposisi-proposisi ini, termasuk rancangan model, teori baru, hasil pemetaan ini yg menjadi
Simpulan Penelitian



KOMPONEN-KOMPONEN ANALISIS DATA: MODEL INTERAKTIF (MILES & HUBERMAN, 2014)

Pengumpulan

Data

REDUKSI 

DATA

PENYAJIAN 

DATA

SIMPULAN-SIMPULAN: 

PENARIKAN/VERIFIKA-

SI



CONTOH BAB IV

* Gambaran Umum Objek Penelitian

* Penyajian Data/Hasil

* Pembahasan/Interpretasi/Diskusi



JUDUL:

AKTIVITAS PUBLIC RELATIONS DALAM PERSPEKTIF LOKAL

(Studi Deskriptif tentang Aktivitas PR anggota Bakohumas
Jatim dalam perspektif Lokal)



GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

•Deskripsikan bakohumas (ada keterkaitan antara Bakohumas pusat dan jatim, 
tergantung kontek)

•Gambaran umum perlu dipilah-pilah terkait dg judul/masalah anda

•Gambaran umum menjadi salah satu informasi yg menjadi dasar pembahasan



PENYAJIAN DATA/HASIL
* Deskripsikan/narasikan data per kategori. Misalnya:

a. Karakteristik Sosiodemografis Praktisi Humas Bakohumas Jatim (usia, pangkat, jabatan, lama 
bekerja, jenis kelamin, dll)

b. Deskripsikan berdasarkan beberapa aktivitas/praktik2 yang diperoleh dari data di lapangan, 
seperti praktik pengambilan keputusan dalam rapat, penentuan program, cara menghadapi
media, dll

c. Bisa dibantu tabel frekuensi

* Deskripsikan/narasikan data antarkategori. Misalkan:

a. Usia dengan cara pengambilan keputusan

b. Jabatan dengan cara menghadapi media, dll

c. Komparasikan dg kearifan lokal

d. Bisa dibantu tabel frekuensi/silang

e. Pertemuan/dialog data antarkategori ini: sebagai sarana anda membangun proposisi



PEMBAHASAN/INTERPRETASI/DISKUSI DATA

a. Tentukan proposisi, yaitu membuat pola-pola hubungan antarkonsep/data 
sehingga mengandung makna tertentu

b. Proposisi ini dibangun dari ‘mempertemukan/mendialogkan’ data dalam penyajian
data

Contoh: 

1. Semakin strategis keputusan proses pengambilan keputusan cenderung
musyawarah mufakat.

2. Komunikasi blusukan digunakan saat organisasi dalam situasi krisis

3. Semakin organisasi itu bersifat tertutup maka nilai-nilai tut wuri handayani makin
dirasakan dalam pelaksanaan program PR

c. Dapat merumuskan pemetaan/pemodelan, rancangan model

d. Diafirmasi dengan teori2 yg relevan, mestinya ada perubahan dari bab 2 saat ujian
proposal.



SEMOGA BERMANFAAT


