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MENGGALI INFORMASI TENTANG 

KEMISKINAN TIONGHOA BENTENG 

 

  

Metode Penelitian 
 

 Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif.  Menurut Denzin dan Lincoln (dalam 

Ihalauw, 2011:3) penelitian kualitatif adalah penelitian multi-
method dalam fokusnya, yang melibatkan pendekatan interpretatif 

dan naturalitik. Para peneliti kualitatif mempelajari segala sesuatu 

dalam kerangka alaminya untuk menafsirkan fenomena dari 

pemahaman makna dari sudut pandang orang-orang yang terlibat 

langsung dalam fenomena tersebut. Alasan menggunakan metode 

kualitatif menurut Mays dan Pope (dalam Ihalauw, 2011:3) adalah 

suatu pengembangan konsep-konsep yang membantu memahami 

fenomena sosial dalam kerangkan natural (dari pada kerangka 

eksperimental), memberikan penekanan pada pemaknaan, 

pengalaman, dan pandangan-pandangan dari para partisipan. 

 
 Menurut Ihalauw (2011:3) penelitian kualitatif adalah 

proses inkuiri untuk memahami suatu problem sosial atau problem 

umat manusia yang didasarkan pada gambaran kompleks, holistik, 

dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan 
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rinci dari para informan kunci, serta dilaksanakan dalam suatu 

setting alamiah. 

 

 Paradigma kualitatif ini disebut juga pendekatan 

constructivist atau naturalistic, postpositivist atau postmodern 
perspective, yang mana sejarah paradigm ini diawali sebagai 

gerakan perlawanan terhadap tradisi positivist  pada akhir abad XIX, 

dipelopori Dilthey, Weber dan Kant (dalam Ihalauw 2001:5). 
 

 

Desain Penelitian 
 

Desain penelitian yang akan digunakan disini adalah desain 

grounded research. Penelitian grounded ini diperkenalkan oleh 

Glaser dan Straus (1967). Pelaksanaan penelitian grounded bertolak 

belakang dengan penelitian (kuantitatif) pada umumnya. Kalau 

penelitian umummya diawali dengan desain tertentu, namun 

grounded tidak demikian. Peneliti langsung ke lapangan, semuanya 

dilaksanakan di lapangan. Rumusan masalah ditemukan di 

lapangan, hipotesis senantiasa jatuh bangun ditempa data. Data 

merupakan sumber teori. Teori berdasarkan data sehingga teori juga 

lahir dan berkembang di lapangan (Bungin 2007:72). 

 

Arus penelitian dalam penelitian grounded bukan hanya 

menggunakan cara pandang induktif, namun juga berputar-putar 

antara data dan peneliti, sejauh itu peneliti tidak tertarik pada teori-

teori yang ada, karena teori hanyalah obyek yang akan diadili 

setelah semua informasi tentang data sudah tuntas diperolehnya 

(Bungin 2007:72).  
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Lokasi Penelitian 
 

Penelitian dilakukan di beberapa daerah di Tangerang, 

seperti Teluk Naga, Kedaung, Neglasari, Tegal Alur, Legog, Gunung 

Batu, Dadap, Cengklong dan sekitarnya. Di daerah-daerah itu dapat 

ditemukan banyak komunitas Tionghoa Benteng yang mana banyak 

di antara mereka adalah keluarga yang hidup miskin atau pra 

sejahtera, tingkat pengangguran riil dan semu yang tinggi. 

 

 

Informan Penelitian 
 

Wallace (dalam Ihalauw, 2008:3) mengemukakan empat cara 

untuk memperoleh dan menguji kebenaran dari suatu pernyataan-

empirik. Ia membedakan ke dalam cara-cara authoritarian, mystical, 
logico rational, dan cara scientific. Perbedaan antara cara yang satu 

dengan cara yang lain menurut Wallace (19971:11-16) dapat dilihat 

dari 1) producer, yaitu siapa yang mengatakan bahwa pernyataan 

empirik itu benar; 2) procedure, yaitu bagaimana seseorang 

mengetahui bahwa pernyataan-empirik itu benar; dan 3) effect, 
yaitu apa akibat yang ditimbulkan oleh pernyataan-empirik yang 

diterima sebagai suatu kebenaran. 

 

Melalui cara authoritarian, pengetahuan dicari dan diuji dengan 

mengacu pada orang yang secara sosial dipandang memenuhi 

persyaratan sebagai sumber pengetahuan. Misalnya seorang 

profesor, tetua atau para pemimpin, yang karena kedudukan sosial, 

dipandang sebagai sumber kebenaran. Apa yang dikatakan mereka, 

diterima oleh pihak lain sebagai suatu kebenaran. 

 

Pengetahuan yang diperoleh melalui cara mystical bersumber 

pada orang yang mempunyai otoritas supranatural antara lain 

paranormal dan nabi.  Seperti halnya dengan kebenaran 
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authoritarian, kebenaran melalui cara  mystical dapat membawa 

dampak besar bagi mereka yang menyakininya. 

 

Pengetahuan yang benar melalui cara logico-rational 
mengandalkan pada kemampuan nalar atau logika formal. Itu 

berarti, siapa pun dia dapat menjadi sumber pengetahuan yang 

benar asalkan didasarkan pada penalaran yang benar; pernyataan-

empirik yang dibuatnya masuk akal, bernalar. 

 

Akhirnya cara memperoleh kebenaran secara ilmiah (scientific) 

bersumber pada siapa pun asalkan pernyataan yang dibuatnya 

didasarkan pada pengamatan empirik dan dengan menggunakan 

metode tertentu. 

 

Uraian tersebut di atas menunjukkan adanya dua macam 

kebenaran, yaitu pengetahuan dan pengetahuan-ilmiah. 

Pengetahuan diperoleh melalui tiga cara, yaitu authoritarian, 
mystical, logico-rational, sedangkan pengetahuan-ilmiah 

mengandalkan pada cara ilmiah. Pada tiga cara pertama, sangat sulit 

bagi pihak lain untuk meniru, menguji, dan melacak ketepatan dan 

kesesuaian dari langkah-langkah yang ditempuh untuk mencari 

kebenaran. Prosedurnya, langkah-langkah yang ditempuh begitu 

lekat dan terikat dengan diri pribadi seseorang. Mustahil dilakukan 

replikasi. Namun prosedur untuk memperoleh pengetahuan-ilmiah 

tidak lekat dengan diri pribadi seseorang. Prosedur itu berada di 

luar pribadi, langkah demi langkah terbuka untuk diketahui dan 

dilacak oleh setiap orang, dapat diuji ketepatannya, dapat ditiru atau 

replikasi oleh siapa pun. Penentuan informan dan prosedur 

penelitian ini menggunakan cara scientific tersebut. 

 

Informan yang yang dimaksud di sini adalah etnis Tionghoa 

Benteng yang ada di Tangerang, khususnya daerah Teluk Naga, 

Kedaung, Neglasari, Tegal Alur, Legog, Gunung Batu dan 
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sekitarnya. Pemilihan para informan di wilayah tersebut 

dipertimbangkan karena di daerah-daerah itulah dapat dijumpai 

banyak komunitas Tionghoa Benteng dan bahkan juga dapat 

dijumpai keluarga-keluarga Tionghoa Benteng yang hidup miskin 

atau pra-sejahtera dengan banyaknya pengangguran dan rumah-

rumah beratap jerami dan dinding bambu, serta lantai tanah. 

 

Informan yang diambil adalah penduduk Tionghoa Benteng 

setempat, pemimpin agama, khususnya pendeta gereja, LSM yang 

memperjuangkan hak-hak sipil dan pengentasan kemiskinan 

Tionghoa Benteng di daerah itu, misalnya Lembaga Anti 

Diskriminasi Indonesia (LADI), kemudian guru yang mengajar di 

daerah itu dan yang berinteraksi langsung dengan anak-anak 

Tionghoa Benteng untuk melihat kemampuan pendidikan mereka, 

maupun orang-orang di luar Tionghoa Benteng, misalnya orang 

pribuminya, orang Tionghoa totok (misalnya orang Khek asal 

Kalimantan Barat) dan orang Tionghoa asli Jakarta untuk melihat 

hubungan sosial di antara mereka. Berikut ini adalah profil para 

informan kunci: 

 

1. Rebeka Harsono  

Rebeka Harsono adalah seorang aktivis LSM Tionghoa 

kelahiran Jember. Memiliki latar belakang pendidikan Sarjana 

dari UGM Yogyakarta dan MA bidang studi Pembangunan dari 

Monash University Australia. Pada tahun 2003 ia mendirikan 

Lembaga Anti Diskriminasi Indonesia (LADI), organisasi yang 

memperjuangkan hak-hak sipil dan kewarganegaraan bagi kaum 

Tionghoa miskin di Jakarta dan Tangerang. LADI telah 

membantu pembuatan Keterlambatan Akte Lahir, Surat 

Kewarganegaraan dan syarat-syarat KTP dan KK bagi banyak 

orang Tionghoa miskin di Tegal Alur, Kampung Belakang, 

Sunggapan, Rawa Lembang, Kapuk dan Tangerang. Sebelum UU 

Adminduk diresmikan menggantikan Statblatz Belanda, LADI 
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telah mensubsidi pembuatan Keterlambatan 200 Akte Lahir 

Tionghoa Benteng dari usia 1 tahun – 45 tahun dalam 4 

Gelombang dari Tegal Alur, Dadap, dan Kosambi.  

 

2. Oey Hok Kie 

Oey Hok Kie adalah orang Tionghoa asal Jawa Tengah yang 

sejak kecil hidup membaur dalam lingkungan komunitas 

Tionghoa Benteng. Oey Hok Kie memiliki latar belakang 

pendidikan Sarjana dan terlibat dalam pelayanan keagamaan di 

daerah Berdikari, Kapuk. 

 

3. Nova Thio 

Nova Thio adalah pemuda Tionghoa Benteng yang konon 

dulunya ayahnya adalah anak dari Tuan Tanah di Tangerang. 

Namun ia sendiri dibesarkan oleh orangtua dari ibunya dan ia 

mencapai pendidikan akhir SMU. 

 

4. Tan Tjuen Hin 

Tan Tjuen Hin seorang ayah Tionghoa Benteng yang 

mengaku Kekristenan telah menyadarkan dia untuk bangkit 

dan berjuang, sehingga ia mengaku walaupun ia tidak tamat SD, 

ia ingin anak-anaknya minimal tamat SMU. Perjuangannya 

akhirnya membuahkan hasil semua anak-anaknya minimal 

tamat SMU, walaupun para tetangga Ciben-nya di daerah 

Gunung Batu mempunyai prinsip yang penting anak-anak 

tamat SD, bisa baca tulis sudah cukup. Tan Tjuen Hin dengan 

gigih berjuang menjadi sales baut akhirnya dapat mengubah 

nasib keluarganya. Rumahnya yang terbuat dari bilik bambu 

dan atap dari rumbai kini di belakangnya sudah dibangun 

rumah tembok yang cukup besar dan nyaman. 
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5. J S Tjan 

J S Tjan memiliki ayah Tionghoa dan ibu pribumi dan 

mengaku bahwa dia sendiri lebih senang menempatkan dirinya 

sebagai orang Indonesia, karena akan memudahkan dalam hal 

pengurusan surat-surat di pemerintahan. Kulitnya yang tidak 

putih seperti orang Tionghoa pada umumnya membuat tidak 

kentara kalau ia adalah keturunan Tionghoa. Ia bekerja sebagai 

guru di sebuah sekolah Kristen di daerah Dadap. J S Tjan 

menceritakan bahwa pada waktu pembantaian terhadap orang 

Tionghoa di Tangerang terjadi, kira-kira tahun 1947-an, 

kakeknya meminta ayahnya yang pada waktu itu masih kecil 

untuk lari ke hutan menghindari pembantaian. Ayahnya, yang 

waktu itu masih anak-anak berlari ke hutan dan terus berjalan 

tanpa tujuan sampai akhirnya nyasar ke Banten dan diangkat 

oleh seorang ibu Haji. Ia dibesarkan dalam keluarga itu dan 

menjadi Islam dan menikah dengan orang pribumi di Banten 

yang kemudian melahirkan J S Tjan. Sejak pelarian itu ayahnya 

tidak pernah bertemu atau mengetahui kabar kakeknya. T S 

Tjan menikah dengan Lie Hin Lan yang juga adalah Tionghoa 

keturunan Tangerang. 

 

6. Tan Wha Tjung 

Tan Wha Tjung lelaki Tionghoa Benteng yang tinggal di 

daerah Teluk Naga yang pernah sukses dalam bidang usaha 

minyak wangi, namun sejak kecelakaan yang membuat luka 

pada kakinya menyebabkan kini ia terpuruk, dan tidak bisa 

bangkit kembali mencapai kejayaan yang pernah ia capai dulu. 

 

7. Li Yan Nio  

Li Yan Nio adalah seorang ibu rumah tangga asli Tionghoa 

Benteng asal Kampung Melayu, kecamatan Teluk Naga. Li Yan 

Nio menikah dengan Lo Kim Tun, seorang lelaki Tionghoa asal 

Pulau Bangka yang merantau ke Jakarta mengadu nasib yang 
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kemudian “terdampar“ berjualan empek-empek yang 

membawanya berjumpa dan menikah dengan perempuan 

Tionghoa Benteng Li Yan Nio di Kampung Melayu. 

 

8. Sonya Kristiawan  

Sonya Kristiawan seorang guru SD dan SMP. Tumbuh besar 

di tengah-tengah perkampungan Tionghoa Benteng di daerah 

Kedaung, Sepatan. Ia pernah menjadi guru dan Kepala Sekolah 

di sebuah sekolah di sekitar perkampungan Tionghoa Benteng 

dan pernah membuat program beasiswa untuk anak-anak 

Tionghoa Benteng yang tidak mampu di sekitar Kedaung, 

Sepatan dan Kelor. Ia memiliki latar belakang pendidikan 

Sarjana Pendidikan Kristen dari STT Injili Philadelphia dan 

Magister Pendidikan dari Universitas Indraprasta Jakarta. 

 

9. Samuel Darmanto 

Samuel Darmanto adalah seorang pendeta di sebuah gereja 

di Kampung Melayu yang memiliki perhatian masalah 

kemiskinan Tionghoa Benteng di daerah Kampung Melayu dan 

mengaku prihatin dengan kondisi kemiskinan dan distorsi 

budaya Tionghoa Benteng. 

 

10. Ouw Man Fa 

Ouw Man Fa adalah pria Tionghoa keturunan dari daerah 

Kapuk, Jakarta yang lama berdomisili di Tangerang dan 

melayani di sebuah gereja di daerah Curug, daerah yang mana 

jumlah komunitas Tionghoa Benteng cukup banyak di sana. 

 

11. Cen Lie On 

Cen Lie On adalah pria Tionghoa Khek dari Kalimantan 

Barat yang masih bisa dialek Khek yang memahami bagaimana 

hubungan antara Tionghoa Totok dan Jiaosen dan bagaimana 
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Tionghoa Totok dan Jiaosen memandang orang Tionghoa 

campuran seperti misalnya Tionghoa Benteng. 

  

12. Z. H. M.1 

Sama dengan Cen Lie On, Z. H. M. adalah pria Tionghoa 

Khek asal Kalimantan Barat yang masih bisa dialek Khek yang 

memiliki perhatian terhadap budaya dan perubahan sosial 

Tionghoa di Indonesia.  

 

13. Khu Soan Nio 

Wanita Tionghoa Benteng kelahiran tahun 1934 yang 

pernah dibesarkan di daerah perkampungan Tionghoa Benteng 

di Jurumudi, Kongsi Baru, yang daerahnya sekarang telah 

tergusur oleh proyek Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 

 

Alasan pemilihan para informan di atas sebagai informan kunci 

adalah: Pertama, orang-orang asli Tionghoa Benteng, seperti Nova 

Thio, Tan Tjuen Hin, J. S. Tjan, Tan Wha Tjung, Li Yan Nio, dan 

Khu Soan Nio dipastikan mengetahui seluk-beluk kehidupan di 

lingkungan Tionghoa Benteng di daerah mereka masing-masing, 

misalnya Nova Thio dari Kampung Melayu, J. S. Tjan dari daerah 

Dadap, Tan Wha Tjung dan Li Yan Nio dari Teluk Naga, Tan Tjuen 

Hin dari daerah Gunung Batu dan Khu Soan Nio lahir dan dibesar 

di daerah Kongsi Baru, sebelum daerah tersebut digusur oleh 

Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Daerah-daerah tersebut 

adalah basis perkampungan Tionghoa Benteng. Dipastikan mereka 

juga memahami budaya dan karakter orang-orang Tionghoa 

Benteng, karena mereka lahir dan dibesarkan di lingkungan 

tersebut yang sekaligus menyerap nilai-nilai kehidupan dan budaya 

komunitas Tionghoa Benteng mereka.  

 

                                                 
1 Informan ini tidak bersedia disebut nama lengkapnya. 
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Kedua, selain orang-orang Tionghoa Benteng, ada Z. H. M. dan 

Cen Lie On yang adalah keturunan Tionghoa Khek asal Kalimantan 

Barat. Informan ini dipilih karena mereka sangat memahami kultur 

orang-orang Tionghoa di luar Tionghoa Benteng, khususnya 

Tionghoa Hakka atau Khek, masih berbicara dalam bahasa dialek 

Tionghoa mereka dan masih belum mengalami kawin campur 

dengan penduduk pribumi. Mereka mengetahui bagaimana sikap 

dan cara pandang, serta ekslusivitas orang-orang Thionghoa Khek 

terhadap komunitas Tionghoa yang sudah melakukan kawin 

campur dengan orang-orang pribumi, khususnya komunitas 

Tionghoa Benteng. Dua orang tersebut dipilih sebagai informan 

untuk mengetahui bagaimana hubungan sosial antara Tionghoa 

Benteng dengan Tionghoa totok, atau peranakan yang masih 

memelihara tradisi dan bahasa Tionghoa dan belum bercampur 

dengan orang pribumi.  

 

Ketiga, Ouw Man Fa dan Oey Hok Kie adalah keturunan 

Tionghoa Jakarta. Kedua orang tersebut dipilih sebagai informan 

karena mereka sangat mengenal Tionghoa Benteng dan bagaimana 

cara pandang orang Tionghoa Jakarta terhadap Tionghoa Benteng 

Tangerang. Dua orang tersebut juga dipilih sebagai informan kunci 

untuk mengetahui hubungan sosial antara Tionghoa Benteng 

dengan Tionghoa Jakarta.  

 

Keempat, Samuel Darmanto dan Sonya Kristiawan adalah orang 

pribumi yang sudah lama hidup di tengah-tengah perkampungan 

Tionghoa Benteng. Samuel Darmanto adalah seorang Pendeta, yang 

mana banyak anggota jemaat yang berasal dari komunitas Tionghoa 

Benteng, dan gerejanya berada di tengah-tengah perkampungan di 

mana banyak orang Tionghoa Benteng tinggal di sana. Sementara 

Sonya Kristiawan adalah seorang guru sekolah yang banyak 

memiliki pengalaman dalam mendorong anak-anak Tionghoa 

Benteng untuk berjuang menempuh pendidikan. Selain itu Sonya 
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sendiri tumbuh di tengah-tengah perkampungan Tionghoa 

Benteng, yang mana sejak kecil sangat mengenal budaya dan 

kehidupan Tionghoa Benteng. Kedua informan ini dipilih untuk 

mengetahui bagaimana hubungan sosial antara Tionghoa Benteng 

dengan para tetangga pribumi mereka.  

 

Kelima, Rebeka Harsono berasal dari LSM yang selama 

bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak sipil orang-orang 

Tionghoa Benteng, termasuk membantu pengurusan dokumen-

dokumen kewarganegaraan, misalnya pengurusan Akte Lahir. 

Rebeka Harsono dipilih sebagai informan karena ia mengetahui 

banyak hal berhubungan dengan status kewarganegaraan dan 

diskriminasi politik yang dialami oleh orang-orang Tionghoa 

Benteng. 

 

 

Teknik Pengumpulan Data 
 

Menurut Yin (dalam Ihalauw, 2011:33) ada tiga prinsip 

pengumpulan data penelitian kualitatif, yaitu: 1. Pembuktian 

dengan menggunakan banyak sumber; 2. Membuat pangkalan data; 

dan 3. Membangun mata rantai pembuktian.   

 

 Maksud pembuktian dengan menggunakan banyak sumber 

adalah bahwa penelitian kualitatif mengandalkan „triangulasi‟ yaitu 

“pengumpulan data dari berbagai sumber yang semuanya relevan 

terhadap fenomena yang sedang diteliti” (Locke, 2001:45). Mengapa 

pembuktian dengan menggunakan berbagai sumber? Karena data 

dari berbagai sumber itu memungkinkan peneliti memperhatikan 

isu dari sudut pandang lebih luas, baik historis, sikap dan perilaku. 

Itulah sebabnya penelitian kualitatif menekankan pada verifikasi 

(bandingkan dengan uji validitas dan reabilitas pada penelitian 

kuantitatif). Sumber-sumber ganda yang dimaksud termasuk 
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“dokumentasi, wawancara, observasi partisipan, observasi lapangan, 

dan arsif materi/rekaman, dan artifak-artifak fisikal” (Yin, 2003:86).  

 

 Sumber data yang berbeda-beda dapat memberikan manfaat 

istimewa (different vantage points) sehingga Glaser dan Strauss 

(1967:65) mengemukakan bahwa peneliti hanya dapat menghimpun 

irisan-irisan data (slices of data).  
 

Pembuatan pangkalan data merupakan cara menata dan 

mendokumentasi data yang dihimpun untuk penelitian kualitatif. 

Ada dua macam dokumentasi, yaitu:  data yang sudah jelas ada dan 

laporan dari investigasi dalam bentuk artikel, laporan atau bentuk 

buku” (Ihalauw, 2011:34) 

 

Prinsip membangun mata rantai bukti dimaksudkan untuk 

meningkatkan reabilitas dari informasi dalam penelitian kualitatif 

dengan cara menyimpan suatu rangkaian bukti (chain of evidence). 

Rangkaian bukti ini memungkinkan peneliti lain melacak bukti-

bukti mulai dari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dikemukakan 

sampai pada kesimpulan yang dibuat. 

 

 Rangkaian bukti itu harus memungkinkan peneliti lain 

melacak juga langkah-langkah ke semua arah, dari kesimpulan balik 

ke pertanyaan-pertanyaan terbuka, atau dari pertanyaan-

pertanyaan terbuka itu sampai pada kesimpulan, dari satu bagian 

penelitian kualitatif itu ke bagian lainnya, dari prosedur 

metodologis ke bukti yang dihasilkan. 

 

 Tidak boleh ada bukti yang hilang, peneliti sendiri harus 

bisa melacak proses pembuktian terbalik, mencakup 4 hal, yaitu: (1) 

laporan penelitian harus memuat kutipan-kutipan dari database 

dalam jumlah memadai; (2) database itu ketika diperiksa, harus bisa 

mengungkap bukti aktual dan menunjukkan juga suasana ketika 
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bukti tersebut dikumpulkan; (3) suasana tersebut harus runtut 

dengan prosedur-prosedur dan pertanyaan-pertanyaan spesipik 

yang tercantum di dalam protokol penelitian kualitatif itu; dan (4) 

ketika protocol itu dibaca harus tampak kaitan antara isi protokol 

dan persoalan-persoalan penelitian awal. 

 

 

Teknik Analisis Data 
 

 Menurut Tesch (Ihalauw, 2011:61) dalam penelitian 

kualitatif analisis data tergolong eklektik, tidak ada “right way”. 

Metafor-metafor dan analogi-analogi sama pantasnya dengan 

pertanyaan-pertanyaan terbuka. Analisis data mengharuskan 

peneliti merasa sesuai (comfortable) dengan membangun kategori-

kategori dan membuat perbandingan-perbandingan serta kontras. 

Begitu juga peneliti terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan 

dan mencari penjelasan yang bertentangan atau penjelasan 

alternatif terhadap temuan-temuan penelitian. 

 

 Pedoman dalam membangun analisis data kualitatif 

menurut Ihalauw (2011:62) meliputi: Pertama, analisis data akan 

dilaksanakan sebagai kegiatan simultan dengan pengumpulan data, 

interpretasi data, dan menulis laporan naratif. Kedua, proses analisis 

kualitatif dilandaskan pada reduksi dan interpretasi data; data yang 

banyak itu diolah-kelompokkan menjadi kategori-kategori, pola 
atau tema, dan selanjutnya melakukan interpretasi informasi 

tersebut dengan menggunakan skema tertentu. Tesch (1990) 

menyebut proses ini de-kontekstualisasi dan re-kontekstualisasi. 
Proses ini menghasilkan analisis aras tinggi karena tujuan akhirnya 

adalah menghadirkan sebuah gambaran lebih besar yang 

terkonsolidasi.  Ketiga, berusaha memaparkan informasi itu dalam 

matriks-matriks supaya terlihat keterhubungan antar kategori 

informasi, memaparkan kategori menurut para informan, tatanan 
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peran, dan hal-hal lain yang penting. Keempat, membuat prosedur 

pengkodean (coding) supaya memudahkan dalam mengelompokkan 

informasi ke dalam kategori-kategori atau tema-tema dan dapat 

dimunculkan pola tertentu. Kelima, kategori dan tema membentuk 

landasan untuk melahirkan uraian tentang hasil-hasil penelitian 

kualitatif itu. 

 

 

Pengujian Keabsahan Data 
 

Menurut Sugiyono (dalam Sutarwi, 2008:324) uji keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas 

kredibilitas/validitas internal, uji transferability (nilai 

transfer/validitas eksternal), uji dependability (auditability/ 
reliabilitas), dan uji confirmability (obyektivitas). Dalam penelitian 

ini telah dilakukan uji-uji keabsahan data tersebut.  

 

Pertama, langkah-langkah uji credibility atau internal validity, 

yaitu tentang akurasi informasi dan kesesuaiannya dengan realitas. 

Merriam, 1988, Miles & Huberman, 1984 (dalam Ihalauw, 2011:64) 

berbicara tentang validitas internal yang dicapai melalui 

triangulasi, yaitu mencari konvergensi antar sumber-sumber 

informasi, antar peneliti, atau antar metode pengumpulan data. 

Contoh triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (1) 

pertanyaan yang sama ditanyakan kepada informan yang berbeda-

beda dan jawabannya sama; (2) pertanyaan yang sama ditanyakan 

kepada informan yang sama dalam waktu yang berbeda dan 

jawabannya sama; (3) pertanyaan yang sama ditanyakan dengan 

metode pertanyaan yang berbeda dan jawabannya sama; dan (4) 

dari sumber data sekunder, informasi dari informan, dan 

pengamatan lapangan, semuanyanya menunjukkan keserasian 

informasi.  
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Kedua, langkah-langkah uji transferability atau validitas 

eksternal, yaitu perampatan (generalizability) temuan-temuan dari 

penelitian. Merriam (dalam Ihalauw, 2011:64) mengemukakan 

bahwa niatan dari penelitian kualitatif bukanlah untuk 

merampatkan temuan-temuan, melainkan untuk membentuk 

interpretasi unik atas peristiwa-peristiwa.  Walaupun demikian, 

dari kategori-kategori atau tema-tema yang muncul dari analisis 

data dan protokol pengumpulan data dapat dilahirkan generalisasi 

terbatas. Menurut Sutarwi (2008:324) pengujian validitas ekternal 
data penelitian dilakukan dengan penyusunan laporan hasil 

penelitian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

 

Ketiga, uji reabilitas, yaitu terkait dengan keterbatasan dalam 

melakukan replikasi penelitian kualitatif tersebut. Menurut 

Ihalauw (2011:64), keunikan studi di dalam konteks spesifik tidak 

memungkinkan dilakukannya replikasi dalam konteks yang 

berbeda, namun demikian, pernyataan tentang posisi peneliti – 

asumsi utama, pemilihan informants, bias, dan nilai-nilai peneliti – 

membuka peluang untuk melakukan replikasi studi itu dalam 

setting yang lain. Menurut Sutarwi (2008:324) pengujian reabilitas 

data penelitian dilakukan dengan menjelaskan keseluruhan proses 

aktivitas penelitian. 

 

Keempat, pengujian obyektivitas data penelitian dilakukan 

dengan cara menunjukkan bahwa hasil penelitian merupakan 

fungsi dari proses penelitian yang dilakukan (Sutarwi, 2008:324).  
 

 

Proses Penelitian 
Proses penelitian ini mengikuti tahap-tahap atau langkah-

langkah proses penelitian kualitatif seperti yang nampak pada 

bagan di bawah ini:  
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1. Langkah Pertama 

Semua penelitian (kuantitatif dan kualitatif) selalu dimulai dari 

paparan Situasi Problematik. Situasi Problematik itu yang 

memicu penasaran peneliti sehingga ingin tahu dan ingin 

meneliti lebih dalam. Ada tiga sumber Situasi Problematik 

(Ihalauw 2008:173-174): 1) Senjang antar teori-teori yang telah 

ada (senjang teori). Sedapat-dapatnya dilakukan penjelajahan 

literatur mulai dari yang telah lama ada (klasik) sampai ke 

diskursus terkini; 2) Senjang antar hasil-hasil penelitian yang 

disajikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, thesis, disertasi (senjang 

penelitian). Sedapat-dapatnya dilakukan penjelajahan berbagai 

artikel dalam jurnal ilmiah dari berbagai sumber dan lintas 

waktu; dan 3) Fakta, peristiwa, data teramati, dan pengalaman 

dalam kehidupan pribadi, organisasi, komunitas, institusi dan 

lingkungan sekitar makro tiap hari.   

 

Situasi Problematik disajikan dalam bentuk uraian jelas  supaya 

pembaca tahu apa latar belakangnya sehingga peneliti 

merencanakan penelitian kualitatif ini. Uraian dibuat semenarik 

mungkin sehingga terlihat kebaharuan (novelty) penelitian ini 

serta menggelitik peneliti-peneliti lain untuk memperhatikan 

penelitian ini. 

 

2. Langkah Kedua 

Merumuskan Masalah Penelitian. Masalah Penelitian sejatinya 

merupakan simpulan dari uraian tentang Situasi Problematik 

(apakah itu tentang senjang teori, senjang penelitian, atau 

fakta/data/peristiwa dan pengalaman, atau gabungan 

diantaranya). Sebagai sebuah Simpulan, rumusannya berbentuk 

pernyataan, dan singkat (bernas). 
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3. Langkah Ketiga 

Merumuskan persoalan (-persoalan) penelitian atau research 
problem) berdasarkan masalah penelitian atau research issue. 

Ini merupakan hal-hal lebih rinci yang 

dipertanyakan/dipersoalkan tentang masalah penelitian supaya 

dapat diteliti lebih dalam. Persoalan (-persoalan) penelitian 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan (?). Merumuskan 

persoalan (-persoalan) penelitian merupakan langkah sangat 

penting yang akan menentukan: 1) tujuan dan arah penelitian; 

2) telaah literatur yang relevan; dan 3) metode penelitian. 

Jawaban terhadap persoalan (-persoalan) penelitian memberi isi 

pada laporan penelitian kualitatif yang diselenggarakan (terkait 

dengan isi Bab IV Hasil dan Pembahasan).  

 

4. Langkah Keempat 

Mengidentifikasi konsep (-konsep) (disebut juga construct, 
latent variable, unobserved variable). Dalam penelitian 

kuantitatif konsep-konsep itu digunakan untuk mengarahkan 

penelitian (terkait dengan telaah literatur, definisi konseptual, 

definisi operasional dengan menggunakan indikator empirik) 

dimana ide penelitian itu berpusat pada pebuah gayut 

(dependent variable). Namun dalam penelitian kualitatif, sejalan 

dengan hakikat induktif, identifikasi konsep-konsep berperan 

untuk membantu peneliti memperoleh suatu gambaran 

permulaan saja tentang fenomena yang sedang dieksplorasi. 

Persoalan-persoalan penelitian bisa mengalami perubahan 

ketika penelitian mulai bergulir.  

 

Setelah mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan penelusuran 

literatur, peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan pokok 

sebagai pedoman wawancara dan kemudian melakukan 

wawancara mendalam dengan informan kunci dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, melakukan 
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obeserbasi, merekam suara dan mengambil gambar (foto). 

Peneliti juga membuat field notes dan menyalin isi rekaman 

wawancara.  

 

5. Langkah Kelima 

Mengambil sari-pati dari isi wawancara yang diperoleh dari 

setiap informasi kunci untuk setiap pertanyaan terbuka, 

kemudian membentuk kategori-kategori jawaban. Dalam 

penelitian ini, kategori-kategori jawaban yang terbentuk 

disajikan pada kolom kategori jawaban di Bab IV. Kategori-

kategori jawaban itu adalah hasil dari lapangan untuk penelitian 

kualitatif. Berdasarkan katagori-kategori jawaban yang 

terbentuk dalam setiap persoalan penelitian tersebut 

membentuk pola-jawaban. 

 

Pola-jawaban dirumuskan menjadi bagian dari pembahasan 

terhadap hasil-hasil penelitian, yaitu pembahasan terhadap 

semua kategori-kategori jawaban pada setiap persoalan 

penelitian. Uraian tentang proses supaya mencapai pola-

jawaban dapat diringkas dalam peraga berikut ini: 

 

6. Langkah Keenam 

Ketika peneliti merumuskan pola-jawaban berdasarkan 

kategori-kategori jawaban terkait dengan sebuah persoalan-

penelitian, maka sejatinya peneliti telah mulai bergerak menuju 

pembentukan konsep-konsep. Pada saat itu peneliti memasuki 

suatu tahapan penting yaitu bergerak dari aras empirik ke arah 

abstrak, bergerak dari realitas ke formulasi konsep. Hal-hal 

penting yang dikandung dalam rumusan pola-jawaban 

diidentifikasi dan diberi nama/label atau simbol (Ihalauw, 

2008:27-29). Kegiatan ini menuntut peneliti untuk memiliki 

dan menerapkan kemampuan abstraksi dengan berbekalkan 

ilmu yang telah digelutinya. 
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Setiap konsep itu harus diberi definisi konseptual. Sebuah 

definisi konseptual menyatakan kandungan makna yang 

peneliti masukkan ke dalam sebuah nama/label atau simbol 

yang digunakan (Ihalauw, 2008:30). 

 

Memanfaatkan konsep-konsep yang telah diidentifikasi 

tersebut, maka peneliti dapat melakukan kegiatan selanjutnya, 

yaitu membentuk proposisi. Proposisi dibangun dengan cara 

mengaitkan secara logis dua konsep (Ihalauw, 2008) dan dengan 

memperhatikan realitas yang dijumpai di lapangan selama 

peneliti melakukan penelitian kualitatif ini. 

 

Ketika peneliti telah berhasil membentuk proposisi-proposisi, 

maka kegiatan selanjutnya ialah membangun atau 

mengonsktuksi sebuah model. Sebuah model akan terbentuk 

dengan cara mengaitkan sebuah proposisi dengan proposisi 

lainnya. Dalam rumusan lain, model dapat dikonstruksi dengan 

membangun suatu sistem proposisi-proposisi, merangkai 

proposisi-proposisi satu dengan lainnya (Ihalauw, 2008:107-

133). 

 

Pada saat peneliti telah berhasil membangun sebuah model, 

maka peneliti dapat berhenti karena pendekatan induktif 

peneliti telah sampai ke muara kegiatan diuji lebih lanjut 

melalui penelitian kuantitatif. Bagi peneliti yang telah 

berpengalaman, naratif penelitian kualitatif itu dapat 

dibandingkan dengan model atau teori yang telah ada (Ihalauw, 

2011:24). 

 

Seluruh proses yang diutarakan di atas dapat diringkas 

dalam Gambar 3.1: 
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Gambar 3.1 

 

Ihalauw 2011:1 

 


