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Apa yang membedakan penelitian 
kualitatif dengan kuantitatif?

Data?

Metode?

Metodologi?

Software? Rumusan masalah?

CARA PANDANG/ PARADIGMA



CARA PANDANG/ PARADIGMA

Ontologi/ Teori Keberadaan

Epistemologi/ Teori Kebenaran

Metodologi/ Asumsi mengapa sebuah metode 
HARUS digunakan

Metode/ Tahapan teknis penelitian

Aksiologi/ TUJUAN PENELITIAN

Jadi cara paling mudah melihat 
paradigma penelitian adalah melalui 

perumusan tujuan penelitian



Positivisme/Fungsionalis

Dunia ini adalah hasil sebab-akibat yang pasti terukur, 
dan bisa digeneralisasi

Rumusan Masalah: 
Apakah “x” berpengaruh pada “y”?

Realitas dapat dijelaskan dalam hubungan 
sebab akibat: Y= a + bx

Tujuan Penelitian: 
Menjelaskan, memprediksi, mengendalikan



Interpretivisme
Dunia ini adalah hasil konstruksi subjektif pemaknaan aktor yang bersifat 

kontekstual

Rumusan Masalah: 
Bagaimana pemahaman auditor tentang 

rotasi audit?

Realitas dapat dijelaskan dalam penjelasan 
mendalam tentang pemahaman informan

Tujuan Penelitian: 
Memahami, memaknai, menerima



Kritis
Dunia ini adalah hasil penjajahan ideologi dominan, pihak terjajah tidak sadar 

bahwa ia dijajah atau teralineasi

Rumusan Masalah: 
Bagaimana bentuk pembebasan ekonomi kapitais berbasis 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonessia?

Realitas harus diubah dengan cara menyadarkan pihak 
terjajah dan membebaskan

Tujuan Penelitian: 
Menyadarkan, membebaskan, mengambil alih



Kalau Paradigma 
Posmoderen?

Modernism Post-Modernism

Modernism 
liberates human 
from ignorance & 

irrationality

Traditional

Post-Modernism 
places  RENEWED 
IMPORTANCE to 
pre-modernism

Traditionalism 
retains old-
established 

customs out of 
hereditary beliefs



Weton 
Rasa 
Tuyul

Akuntansi 
Pasar Modal 

Akuntansi Biaya 
Akuntansi 

Manajemen

Akuntansi Weton 
Akuntansi Welas 

Asih 
Akuntansi Tuyul

Modernism Post-ModernismTraditional



Posmodernisme
Dunia ini adalah bentukan kebenaran di mana “kebenaran” tunggal tidak bisa 

(dipercaya) dijadikan kebenaran. Kebenaran bersifat relatif.

Rumusan Masalah: 
Bagaimana bentuk ekonomi tanpa pamrih berbasis 

Tuna Sathak Bati Sanak?

Masyarakat perlu disadarkan bahwa Realitas hanya 
tergantung pada kepentingan/kuasa tertentu, dan ada 

realitas lain yang juga sama “benar” nya 

Tujuan Penelitian: 
Memajemukkan realitas



Spiritualisme
Dunia ini sejatinya adalah dunia spiritual yang sedang menjalani wadah fisik, maka 

kebenaran terdiri dari kebenaran fisik dan metafisik.

Rumusan Masalah: 
Bagaimana konstruksi ekonomi spiritual?

Masyarakat perlu disadarkan bahwa Realitas terdiri 
dari realitas fisik dan metafisik

Tujuan Penelitian: 
Mengungkapkan keberadaan metafisik



Positivisme

Interpretivisme

Kritis

Spiritualisme

Posmodernis

To explain, predict, and control 
(Secular/atheistic)

To understand, interpret, and follow 
(Secular/atheistic)

To change, emancipate, and conquer 
(Secular/atheistic)

To present multiple truth, deconstruct & lose 
oneself in relativity (Secular/atheistic)

To feel, understand & recognize meta physical/
spiritual presence (could be secular/atheistic)

Religius to obey and surrender to God’s will, 
through God’s way

KUALITATIF

KUANTITATIF



Jadi, Anda masuk paradigma mana?



Yuk, mulai menulis, namun mari kita lihat 
beberapa penelitian kualitatif yang bisa 

menginspirasi!



Artikel Kualitatif Menarik

• Exploring Accounting Presence and Absence: Case Studies from Bangladesh 

• Organisational control as cultural practice—A shop floor ethnography of a Sheffield steel mill 

• Translation Impossible? 

• Accounting and War 

• Face facts: accounting, feminism and the business of beauty 

• "When you make manager, we put a big mountain in front of you’’: An ethnography of managers in 
a Big 4 Accounting Firm 

• Meraih Konsep Harga Jual Kejujuran: Meraih Keuntungan Menggapai Kemaslahatan 

• System-Driven (Un) Fraud: Tafsir Aparatur Terhadap “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah



Apa yang dipelajari dari artikel-artikel tadi?

• Bahasa kualitatif “lebay” 

• Tidak “selalu” perlu landasan teori, karena sifat penelitian kualitatif induktif bukan 
deduktif 

• “Validitas” dan “Realibilitas” digantikan “trustworthiness” dan “value relevance” 

• Informan tidak perlu banyak 

• Teori digunakan untuk penguatan “novelty” atau sebagai asumsi metode/
metodologi



“Saya harus segera menyelesaikan berkas ini…kalau tidak nanti  auditor supervisor saya bisa 
marah besar.  Kertas kerja semacam ini sangat detil, jadi sepertinya saya bakal pulang sangat 
larut malam ini. Untungnya, suami saya memahami. Dia bisa bantu jaga anak sebentar… 
gantinya besok saya yang harus antar anak” (Wawancara dengan Rita, Kamis 1 Agustus 2015)

Rita harus menyelesaikan pekerjaannya karena ia memiliki supervisor yang sangat penuntut. 
Oleh karena itu, Rita sangat beruntung memiliki suami yang sangat mendukung tugasnya 
sebagai auditor perempuan.  Peran auditor perempuan memang sangat didukung oleh 
keluarga.  Tanpa keluarga yang memahami profesi auditor perempuan, tak mungkin predikat 
auditor profesional dapat dicapai.  Peran keluarga sangat membantu auditor perempuan dengan 
cara saling berbagi tugas rumah tangga. Dalam hal ini, pembagian peran antara suami dan istri 
memungkinkan Rita menjadi auditor profesional.

TRANSKRIPSIKAN DAN MAKNAI

Contoh 1

Halaman 
46-47



“Saya harus segera menyelesaikan berkas ini…[sambil menata beberapa folder] kalau tidak 
nanti  auditor supervisor saya bisa marah besar.  Kertas kerja semacam ini sangat detil, jadi 
sepertinya saya bakal pulang sangat larut malam ini [menghembuskan napas berat]. 
Untungnya, suami saya memahami. Dia bisa bantu jaga anak sebentar [tersenyum kecut sambil 
menengok jam tangan, lagi-lagi menghembuskan napas berat]…gantinya besok saya yang 
harus antar anak.” (Wawancara dengan Rita, Kamis 1 Agustus 2015)

Sebagai seorang auditor perempuan, Rita harus berjuang untuk memenuhi kewajibannya 
sebagai ibu dan istri serta tugasnya sebagai auditor.  Tampak bahwa walau Rita memiliki 
komitmen tinggi pada pekerjaannya, ia merasa tertekan saat harus meninggalkan keluarganya.   
Hal ini tampak pada cara ia berkali-kali menghembuskan napas berat dan gelisah melihat jam 
tangannya, sambil secara cepat mencocokkan kertas kerja dengan bukti audit.

TRANSKRIPSIKAN DAN MAKNAI

Contoh 2

Halaman 
46-47



Memulai Merumuskan Penelitian Kualitatif

• Tentukan dulu paradigma Anda (interpretif, kritis, posmo, spiritual atau religius)? 

• Ambil realitas yang akan ditelaah 

• Tentukan tujuan penelitian Anda 

• Rumuskan masalah penelitian Anda 

• Rumuskan metodologi dan metode Anda 

• Pastikan Anda punya banyak referensi (walau bukan untuk membuat hipotesis)

IMRAD (Introduction, Method, Result, and Discussion)



Cara menyajikan Pendahuluan: Jawab semua pertanyaan 
berikut dan sajikan dengan rujukan yang mendukung

• Apa isu penelitian? 

• Mengapa isu ini penting untuk diteliti? 

• Siapa yang pernah meneliti isu ini? 

• Apa yang membedakan penelitian ini 
dengan penelitian sebelumnya? 

• Apa tujuan penelitian ini? 

• Bagaimana struktur tulisan?

• Ekonomi Islam belum dapat menyentuh realitas 
termarginalkan yang seharusnya justru menjadi fokus 
studi Ekonomi Islam yaitu membela mereka yang 
terzalimi, khususnya pedagang kecil di pasar rakyat. 

• Isu ini penting untuk diteliti karena banyak studi tentang 
Ekonomi Islam yang masih berputar pada lembaga 
keuangan syariah di level makro, bukan mikro. 

• Studi Ekonomi Islam di level makro dilakukan oleh Kamla 
(2008)…. Pada level mikro, Prasetya (2015) meneliti pasar 
namun tidak spesifik mengangkat Ekonomi Islam 

• Penelitian ini memiliki kebaruan pada studi Ekonomi 
Islam pada level mikro 

• Tujuan artikel ini adalah untuk memahami pemahaman 
pedagang kecil tentang Ekonomi Islam di… 

• Artikel ini akan disusun dengan struktur sebagai berikut…



Cara Menyajikan Metodologi

• Jelaskan paradigma penelitian dan kaitkan dengan tujuan penelitian.  Jelaskan 
mengapa tidak bisa tidak, Anda harus mengambil paradigma tersebut 

• Jelaskan koleksi data yang akan digunakan (Jika menggunakan fenomenologi 
transendental: noema, noesis, epoche harus terungkap; jika menggunakan etnografi, 
maka analisis domain, taksonomi, komponensial perlu disajikan, dst).  Jika 
menggunakan wawancara jelaskan kapan, berapa lama dan di mana wawancara 
diambil. Semakin detil semakin baik. 

• Jelaskan sumber data- jika menggunakan informan, jelaskan siapa informan penelitian 
dan mengapa dipilih, dst. 

• Jelaskan cara menganalisis data seusai metodologi yang digunakan



Satu peluru hanya menembus satu kepala, 
satu tulisan dapat menembus ratusan kepala 

(Sayd Qutb) 

kamayanti.ari@gmail.com 
081555737916 

kamayanti.wordpress.com
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