Ciri-Ciri Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif
Penelitian Kuantitatif (1)
Penelitian Kualitatif (2)
(1) Kerangka Pikiran mengarahkan langkah-langkah metodologis yang harus diambil peneliti
dari sejak awal hingga akhir penelitian.
(1) Kerangka Pikiran hanya memberikan arahan awal daripada langkah-langkah
metodologis yang akan diambil peneliti. Untuk selanjutnya langkah-langkah
metodologis akan ditetapkan di lapangan, sesuai dengan perkembangan pikiran yang
terjadi di lapangan
(2) Dalam Penelitian Kuantitatif yang bersifat hypothesis-testing,perlu ada rumusan hipotesis.
Rumusan hipotesis ini merupakan kesimpulan hipotesis dari apa yang telah diuraikan dalam
Kerangka Pikiran.
(2) Penelitian Kualitatif tidak harus mengajukan hipotesis. Kerangka Pikiran telah dapat
berfungsi sebagai hipotesis meskipun sifatnya hanya mengantarkan peneliti untuk
memasuki lapangan.
(3) Teknik samplingnya (bila penelitian itu merupakan penelitian terhadap sampel) dilandasi oleh
azas random, karena penelitian jenis ini menghendaki representasi sampel.
(3) Penetapan Responden tidak dilandasi pemikiran bahwa ‘responden harus representatif
terhadap populasinya’, melainkan bahwa ‘mereka harus dapat memberikan informasi
yang diperlukan’
(4) Sifat penyimpulan penelitian mengarah ke generalisasi. Itulah sebabnya mengapa sampel
harus representatif terhadap populasinya.
(4)Sifat penyimpulan penelitian tidak secara khusus diarahkan ke generalisasi.
(5) Jenis instrumen yang digunakan pada umumnya adalah jenis yang dapat digunakan untuk
memperoleh data yang banyak dalam waktu yang relatif singkat.
(5)Jenis instrumennya pada umunya adalah jenis yang dapat digunakan untuk melakukan
‘in-depth study’, dengan tekanan bahwa peneliti adalah instrumen utamanya
(6) Instrumen penelitian kauntitatif merupakan instrumen yang sudah dimantapkan sebelum ke
lapangan, dan akan dipakai untuk mengumpulkan data dari awal hingga selesai.
(6)Instrumen penelitian kualitatif merupakan pedoman-pedoman pengumpulan data yang
masih harus dirobah dan dikembangkan di lapangan.
(7) Jenis data yang akan diperoleh dengan instrumen-instrumen penelitian kuantitatif sebagian
terbesar berupa angka atau akan diangkakan.
(7)Jenis data yang dikumpulkan pada umumnya merupakan informasi verbal/naratif,
jadi tidak berupa angka, dan tak direncanakan untuk diangkakan

(8) Seperti halnya dengan istrumennya, teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif pada
umumnya adalah teknik-teknik yang memungkinkan peneliti memperoleh data yang
banyak dalam waktu yang relatif singkat.
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(8)Teknik pengumpulan datanya adalah teknik yang memungkinkan diperolehnya data
detil, dengan waktu yang lebih lama.
(9) Teknik analisis yang dominan adalah teknik statistik.
(9)Yang dominan adalah teknik-teknik non statistik.
(10)Sifat dasar penelitian kuantitatif adalah deduktif.
(10) Sifat dasar analisisnya adalah induktif.
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