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The qualitative researcher may be described using
multiple and gendered images: scientist, naturalist, field-

worker, journalist, social critic, artist, performer, jazz musician,
filmmaker, quilt maker, essayist.

Denzin. Norman K.. & Lincoln, Yvona S.. ed. (2005; 4), The Sage Handbook ofQuiHtauve
RescoKh. Third Edition, California; SAGE Publication Inc.
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KATA PENGANTAR

menakar kadar Kekualitatifan

PENELITIAN

Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, MS.

Saya tiba-tiba merasa bergairah {passion) untuk menakar kadar
kekualitatifan saya ketika diminta penulis untuk membuat Kata

Pcngantar pada buku ini. Apalagi setelah khatam naskah buku ini
saya baca, walaupun dalam waktu yang relatif singkat.

Pikiran saya mengelana ranah ontologis: Apa yang sebenarnya
saya pikirkan tentang penelitian kualitatif ini? Perlukah kata ilmiah
dilekatkan pada kata kualitatifuntuk menunjukkan kadar "keilmiahan"
penelitian ini? Tidakkah saya percaya diri untuk meninggalkan klaim
ilmiah untuk penelitian kualitatif dan menunjukkan identitas sendiri
dengan tegak, misalnya identitas alamiahnya? Betulkah menulis
laporan penelitian kualitatif itu enteng, sementara kuantitatif itu
rumit? Atau karcna menulis laporan kualitatif itu rumit, maka saya
perlu mengasah keterampilan menulis agar menjadi enteng?

Mungkin pikiran tadi juga terjadi pada siapapun yang akan
memulai atau membiasakan diri meneliti dan menulis laporan
penelitian kualitatif. Masalahya, untuk mengetahui apa yang mesti
dilakukan dalam membuat laporan penelitian kualitatif bukan hanya
pada level pemahaman metodologis, melainkan pada kesadaran dan
kesiapan psikologis masing-masing individu peneliti untuk secara
"jantan" memilih kualitatif ini. Apa yang perlu kita persiapkan
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SEPTIAWAN SANTANA K.

untuk menakar kadar kckualit;itifan penelitian kuatita:if, sehingga
siap untuk dipertaruhkan?

Berpikir Paradigmatik

Para peneliti kualitatif selalu meyakinkan diri bahwa realitas itu
multidimensi, rumit, tidak tunggal, dan tidak sederhana. Karena itu
mengungkapkan realitas tidak serta merta membuat penyederhanaan.
Jika seseorang diklaim "pelit", maka hakikatnya realitas itu scbagai
sebuah bentuk penyederhanaan (simplifikasi) alih-alih generalisasi

dari ciri-ciri yang mengarah pada sifat-sifat pelit. Padahal penjelasan
pelit itu multitafsir, selain orang itu memiliki sejumlah ciri lain yang
serupa dengan pelit, misalnya irit, efisien, dan hati-hati. Sifat pada
orang itu mungkin populer pada 10 tahun lalu, dan bclum tcntu

pada tahun ini. Karena itu, untuk mengurangi kesalahan bentuk
generalisasi, seseorang perlu dibuat indeks (Rakhmat, 1998) untuk

menunjukkan ciri pensifatan pada identitas waktu.

Secara paradigmatik (yang sebenarnya juga simplifistik), dunia

penelitian dibagi menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif secara
dikotomis. Kedua paradigma ini membawa implikasi metodologis
yang berbeda. Jika diilustrasikan dengan sepasang rel kereta api, satu
sisi kualitatif dan sisi lain kuantitatif, maka masing-masing paradigma

memandang realitas dari sisi rel masing-masing menuju satu tujuan.
Setiap sisi rel paradigma tadi akan menentukan metode yang berbeda,

dan tentu hasilnya akan berbeda pula. Jika belakangan populer
istilah mixed method atau combined method untuk menunjukkan

metode gabungan kualitatif-kuantitatif, maka hakikatnya bukan
menggabungkan "dua rel paradigmatik", melainkan ranah metode
(prosedur) dan sifat data saja. Tentu saja peneliti hendaknya konsisten
berjalan pada satu rel paradigmanya.

Apabila ditelusuri lebih jauh, setiap paradigma memiliki
varian (Mulyana, 2001) atau tradisi (Cresswell, 1998) yang berbeda.
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Dapat juga ditelusuri historisnya, misalnya seperti diural Denzin 6c
Lincoln (juga "catatan" Taylor 3c Wallace) yakni babak Traditional
(1900-1950), babak Modernist atau golden age (1950-1970); babak
Blurred Genres (1970-1986); babak Crisis of Representation
(1986-1990); babak Postmodern Experimental Ethnographic
Writing (1990-1995); babak Postexperimental Inquiry (1995-2000);
babak Methodologically Contested Present (2000-2004); babak
Immediate Future (2005- ), dan babak Fractured Future.

Setiap babak historis mcncerrainkan karakteristik metodologis
sesuai tren pada zamannya. Begitu cairnya penelitian kualitatif.sehingga
ada kalanya tradisi kuantitatif diadopsi sebagai tradisi kualitatif
seperti pada babak Postmodern Experimental Ethnographic
Writing (1990-1995); babak Postexperimental Inquiry (1995-
2000). Sebutan eksperimental maupun post-eksperimental sebenarnya
adopsi dari tradisi metodologis kuantitatif. Seperti juga positivistik
dan postpositivistik, yang sebenarnya pada ranah yang sama, yaitu
kuantitatif Dalam interaksionisme simbolik "Mazhab Iowa School"

yang dikembangkan Thomas Kuhn (Littlejohn, 1996) juga dikenal
penggunaan eksperlmen seperti pada metode kuantitatif Hal yang
sama pada etnomctodologi sebagai pengaruh tradisi eksperiraen pada
etnografi (Mulyana, 2001 ).

Tentu saja setiap peneliti kualitatif memiliki kebebasan yang
luar biasa untuk menakar kekualitatifan atau menjaga kemurnian
paradigmatiknya, mengingat fleksibilitas pada desaln penelitian
kualitatif Sementara tidak dapat dilakukan pada penelitian kuantitatif
yang berciri fixed design.

Kualitatif, tradisi metodologis yang flexible

Buku ini mcnawarkan langkah-langkah pemurnian penelitian
kualitatif, sejak cara berpikir paradigmatik, penentuan tema, menulis
judul, menguraikan bagian awal, tengah maupun akhir (seperti
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SEPTIAWAN SANTANA K.

ajaran retoris pada semua bentuk penulisan). Walaupun demikian
pcmbahasan buku ini tidak terhindarkan diri dari uraian tentang
kuantitatif. Barangkali logika yang dipakai penulis adalah distinktif.
untuk mengenal apa itu kualitatif, maka penting diketahu! apa itu
kuantitatif.

Penulis menegaskan bahwa peneiitian kualitatif itu subjektif
(epistemologis) dan induktif (metodologis), mencerminkan cara
melihat paradigmatik, setelah menguraikan posisi kualitatif dalam
arena peneiitian bersanding dengan kuantitatif. Penggunaan kata
ilmiah untuk peneiitian kualitatif hendaknya disadari bukan sebagai
adopsi kuantitatif dan melihat dengan cara kuantitatif, melainkan
sebagai adaptasi pada sebuah lintas tradisi. Walaupun sebenarnya
penulis bisa lebih tegas menunjukkan dignity-nya kualitatif. misalnya
menyebut alamiah (naturalistik) alih-alih ilmiah.

Fengerangkaan penulisan pada laporan peneiitian kualitatif
yang ditawarkan penulis bukan menyangkut persoalan aturan atau
struktur yang fixed design seperti pada kuantitatif, melainkan flexible
design, mengalir bagai air. Dengan dipengaruhi lima tradisinya
Creswell, penulis meraberikan berbagai contoh pada studi biografis,
femonenologis, grounded, entografi, dan studi kasus. Keragaman
tradisi pada kualitatif yang diuraikan menunjukkan betapa cairnya
pengerangkaan penulisan peneiitian kualitatif ini.

Pada bagian-bagian penting pengerangkaan, penulis
memaparkan tiga kunci penting uraian (seperti pada penulisan

artikel ilmiah lainnya), yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Inilah
entengnya menulis ilmiah atau alamiah kualitatif, oleh karena
menggunakan kebiasaan yang sudah dikenal lama dalam dunia tulis

menulis. Tidak mengherankan, penulis yang malang melintang dalam

dunia jurnalistik, mengembalikan teknik (atau tatacara, agar lebih
bernuansa kualitatif) pelaporan peneiitian kualitatif dengan mengacu
pada tiga prinsip dasar komunikasi.(gaya Aristotelian) itu.
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Jika membaca semua uraian buku ini, saya setuju proses
penelitian kualitatif disebut sebagai sebuah tradisi, seperd yang
disampaikan Creswell. Semua kembali kepada suatu pola kebiasaan
yang dibangun dan dilakukan secara sadar oleh pelaku penelitian.
Oleh karena itu, elok juga jika peneiiti yang memulai membiasakan
pada tradisi kualitatif mempertimbangkan untuk mengubah
kebiasaan-kebiasaan kuantitatifdengan kebiasaan-kebiasaan kualitatif.
Menyebutkan secara subjektif'saya" pada laporan penelitian kualitatif
hendaknya bukan suatu tabu (seperti tradisi kuantitatif, karena tidak
objektif atau dianggap bias subjektif). Justru sebaliknya, hal yang
subjektif pada kualitatif, hakikatnya itulah yang "objektif.

Pada penelitian kualitatif, definisi "masalah" penelitian
{research problem) dapat direkonstruksi. Tidak lagi mesti mcncari
"kesenjangan antara harapan dan kenyataan, membandingkan das
solen dan das sein" (lihat Kuswarno, 2007), melainkan suatu hal
yang unik, langka, menyimpang, belum pernah diteliti, atau sering
diteliti di beberapa tempat dan berbeda waktu, sehingga menjadi
fenomenal. Idealnya, tidak lagi menjadi kendala bagi mahasiswa
yang terlambat menyelesaikan studinya, oleh karena mahasiswa
tersebut belum menyelesaikan tugas akhirnya, Salah satu masalah
yang dikemukakannya adalah karena "belum menemukan masalah
penelitiannya", sehingga saya raenganjurkan perlu konsultasi ke kantor
pegadaian, agar "dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah".

Kebiasaan lain adalah menyebut variabel pada judul penelitian
dan uraian operasionainya. Peneiiti kualitatif dapat membiasakan
diri menyebut konsep, atau konteks saja. Begitu juga dengan sebutan
responden (pemberi respons atau jawaban, yang terkesan dominan
stimulus-responsnya behaviorlsme), dapat disebut saja dengan
informan atau pemberi informasi (bisa karena ditanya atau atas inisiatif
sendiri menyatakan atau menginformasikan dirinya). Hal yang sama
dengan kebiasaan menyebut valid dan reliable pada keabsahan dan
keajegan data (instrumen). Untuk menunjukkan keabsahan data (lihat
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Kuswarno, 2009), pada penelitian kualitatifdapat disebut ofe/]f/7r(asli
dari informan pelakunya) dan reflektif {ztim'mzn kejujuran dalam
mengungkapkan dirinya). Mungkin masih banyak tradisi lain yang

akan (pcrlu) menyesuaikan diri pada kebiasaan penelitian kualitatif.

Pada akhirnya, tidak ada suatu yang sempurna mutlak dan tidak
sempurna mutlak. Hdak ada juga yang memaksa untuk mencapai
(mendekati) kcsempurnaan atau menghindari ketidaksempurnaan.
Semua itu bergantung pada pilihan. Tidak ada salahya jika kita
renungkan syarat mencapai penelitian yang balk. Syarat penelitian
yang baik adalah karena penelitl dapat menjaga konsistensi
paradigmatiknya, relevansi metodologisnya, dan tentu saja finalisasi
penelitian sampai akhir (penelitian yang selesai dikerjakan). Lebih
baik lagi jika peneliti membuat publikasi^iaixX penelitian (seperti pada
buku ini). Konsistensi, relevansi, finalisasi, dan publikasi, menjadi
empat tradisi yang dapat dikembangkan untuk mencapai penelitian
yang baik.

Bandung, 15 Maret 2010
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M.ENGAPA EDISI KEDUA

Salah satu energi untuk menyelesaikan Edisi Kedua buku MenulJs
Ilmiah Kualitatif ini, ialah perlintasan saya terhadap dunia
penulisan akadcmia dan jurnalisme. Dunia jurnalisme memberi

dorongan pada spirit melaporkan peristiwa secara human interest.
Dunia akadcmia, dalam Kualitatif, memberi banyak semangat human
being pada kealamiahan fenomena yang diobservasi, dengan sandaran
metodologis yang terukur keilmiahannya. Dua dunia itu, di dalam
kehidupan saya, kemudian saling berkelindan. Dan, memunculkan
penerbitan Edisi Pertama buku Menu/is Ilmiah Metode Penelitian
KualitatiFim.

Sejak Edisi Pertama buku ini terbit, saya melihat banyak
pengalaman para mahasiswa (sarjana, magister dan doktoral),
serta berbagai pihak pengelola fakultas yang mengerjakan dan
membahas penelitian Kualitatif. Saya mendengar banyak pertanyaan,
kebingungan, jawaban, interpretasi, kesenangan, dan kekesalan. Para
mahasiswa begitu ingin mencari padanan dan pedoman literatur
yang membantu proses penulisan laporan riset. Bcberapa dari mereka,
yang juga menjadi dosen, begitu ingin mendapatkan gambaran yang
memberi jalan untuk menulis di jurnal-jurnal .ilmiah. Pada berbagai
fakultas, saya melihat banyak diskusi terjadi membahas penulisan
Kualitatif diejawantahkan. Berbagai email, dan percakapan, dari para
pembaca Edisi Pertama buku ini banyak memberi "energi" gagasan.

Saya tergugah oleh semuanya, secara diara-diam dan
multidimensi: untuk memroses pencarian, pemikiran, perisetan,
kepekaan, pemaknaan, pengenalan, dan penulisan dalam
menyempurnakan Edisi Kedua buku ini. Muaranya tertuju pada

XVI



MENULIS ILMIAH METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

bagaimana mcmudahkan kerumitan peneliti Kualitatif, scbagai
human being, untuk "menulis". Bagaimana berbagai hal yang
tcrsembunyi di dalam diri human being mereka bisa keluar sccara
naratif, ketika menuliskan apa yang akan dan telah ditcmukan secara
alamiah di lapangan penelitian ilmiah mereka. Bagaimana membcri
jalan penulisan Kualitatif di tengah domain struktural, politis,
dan konteks hubungan akademis yang masih diwamai paradigma
positivistik.

Maka itulah, pada buku "Edisi Kedua" Penulisan Ilmiah
Metodologi Penelitian Kualitatifim, saya masih melakukan pcnjclasan
tentang Penulisan Ilmiah Kualitatif, yakni membuat penulisan
laporan ilmiah dcngan menggunakan Metodologi Penelitian
Kualitatif. buku ini hanya menyoal urusan "penulisan ilmiah".
Bukan membahas mengenai Metodologi Penelitian Kualitatif, sepcrti
banyak ditanyakan pelbagai pihak.

Tentu saja, dalam membahas scbuah buku penulisan
ilmiah tidak akan lepas dari bahasan metodologi dengan berbagai
pcrangkat dan hal-hal teknis lainnya. Pelaporan ilmiah yang harus
ditulis seseorang akan selalu berhadapan dcngan beberapa hal yang
menyangkut metodologi dan metodc risct yang akan dan telah
dikerjakannya. Berbagai kisah mengerjakan dan mepresentasilan
riset, scpcrti dilansir Judith M.Meloy (2002: x), dari Castleton State
College, dalam Writing The Qualitative Dissertation: Understanding
By Doing, Second Edition, biasanya akan harus menjawab pertanyaan-
pertanyaan berikut:

• Paradigma, metodologi, atau berbagai metode, apa yang akan
digunakan?

• Standar (filosofis, teknis) apa yang mesti diikuti dalam riset
Kualitatif?

• Apa sebenarnya yang dimaksud "riset kualitatif?

• Apa basis analisis dan interpretasi untuk menguraikan sebuah
"pengalaman" {experienci} riset kualitatif itu?
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• Bagaimana menetapkan dasar ideologis atau kerangka metodologi
yang kuat, dan tepat, untuk sebuah riset?

• Apa yang akan dilihat sebuah riset dari sebuah representasi atau
presentasi?

Bagi dunia penulisan ilmiah sendiri, hal itu akan mendampak pada
kcsiapan penulisan yang menyangkut hal-hai seperti dalam kaitan

apakah pelaporan ini dibuat, siapakah yang akan akan menjadi

pembimbing dan pembaca laporan ini, apa yang akan dilaporkan,
dan seberapa siap pelaporan ini dapat dibuat. Tiap penulisan ilmiah
akan selalu mcmiliki susunan hirarkis, tujuan pelaporan, dan proses
penyelesaian pembahasannya. Dalam proses penulisan, akan ada
beberapa aktifitas yang mesti disadari. "Planning, writing, editing and
reviewing," jclas Hartley, J. (1997; 3-4, 10-15), dalam The Language
Of Science And Academia. Perencanaan. Penulisan. Pengeditan. Dan,
pengulasan kembaU. Walau pun bcgitu, berbagai aktifitas tidak selalu
dalam proses yang berurutan secara tetap seperti itu. Para penulis
ilmiah Kualitatif akan bergerak "pulang-pergi" di dalam proses
aktifitas terscbut, terkait dengan beberapa tujuan dari tiap momen
yang diperiukan di dalam tiap aktifitasnya. Aktifitas dalam proses
perencanaan, misalnya, biasanya akan menghabiskan waktu yang

cukup panjang, dan kadang melelahkan peraikiran. Dan, penulis
akan terpuruk dalam waktu dan kelelahan kembali, pada aktifitas
akhir penulisan, ketika melakukan pengeditan dan pengulasan akhir
laporan.

Maka itu, beberapa studi tentang penulisan di antaranya

menegaskan tentang keterjebakan penulis pada satu fase aktifitas
proses membuat tullsan. Penulis, misalnya, akan berkutat dengan
jebakan mengurus pengeditan naskah, di bab-bab awal laporannya.
Jadi, di tahap awal penulisannya, ia sudah berkutat dengan proses
pengeditan kata, kalimat, dan hal-hal teknis lainnya. Ini yang biasanya
membuat keadaan melelahkan, dan melorotkan waktu yang cukup
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panjang, itu. Padahal, saat proses awal penulisan, aktifitas macam itu
belum terlalu penting untuk dikerjakan. Lebih baik, menyelesaikan
dahulu hal-hal penting lainnya di dalam penulisan risct, sampai ke
titik-titik akhir laporan yang memang mesti dituntaskan. Ini penting,
untuk mcndapatkan gambaran keseluruhan tulisan yang hendak dan
telah dibuat.

Pada beberapa halnya, penuntasan ini akan memberi tenaga
dan luang "jarak" bagi pemikiran dan semangat yang "baru dan segar"
dalam menelisik muatan-muatan penting isi laporan. Lcwat "gambar"
keseluruhan tulisan yang telah dibikin, penulis akan memiliki sudut
pandang yang lebih "luang" dalam menatap buah "pemikirannya"
sendiri yang telah terpetakan. Sementara itu, dengan adanya "rasa
tuntas" pada hasil kerja keseluruhan, biasanya, semangat mengorcksi,
mengubah, bahkan mengedit, akan muncul dalam "kesegaran" baru.
Tenaga semangat ini akan memberi ruang "mengulas" isi naskah
laporan menjadi lebih bernas, kerap rinci, dan memiliki ketajaman
tcrtentu.

Susunan Edisi Kedua

Saya masih melanjutkan mosaik asumsi di Pengantar buku Edisi
Pertama Penulisan Ilmiah Kualitatifxm, bahwa: Banyak orang merasa
en/07 membaca tulisan ilmiah kualitatif. Laporan kualitatif dipenuhi
deskripsi, dan detil penuh warna Tidak dipenuhi nada-nada statistik
yang dingin, kata WLaurence Neuman (1997). Laporan kualitatif
memakai perasaan ketika menerangkan pelbagai peristiwa dan orang.
Seting sosial yang konkret dideskripsikan.

Dalam laporan kualitatif, pencliti melaporkan temuannya
sccara naratif. Secara bertutur, bagai bercerita pada teman sejawat,
pcneliti melaporkannya. Maka itulah, penulis kualitatif mtmerlukan
keterampilan tertentu, writing skill tertentu. Bukan hanya dedikasi.
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kerja keras, dan sensitivitas yang dikembangkan selama melakukan
studi. Bukan cuma individu periset mengoleksi data.

Mcreka menulis tentang orangorang yang "terpinggirkan" (sub-
sub kultur the others), kehidupan seorang aktor (aksesbilitas seorang
aktor ke dalam lingkungan sosialnya), atau lingkungan sehari-hari
seorang tokoh (hubungan deskrlpsi sosiologis dengan peiilaku aktor
sosial). Mereka menuliskan kejadian riil, omongan orang, kelakuan
unik, dokumen tertulis yang langka, atau berbagai imaji sosial dalam
jcff/ii^visual tertentu.

Berdasarindikasiitulah,diantaranya,tulisan kualitatifmemliiki

daya enterprise. Sifat enterprise itu memiiiki jejak sejarah yang
panjang. Bertaut dengan kisah sastra (literary) memasuki balairung
akademisi, yakni sejak sejak abad ke-17, menurut Richardson (dalam
Denzin & Lincoln, 2005), bahasa sastra dinilai merusak reaiitas.
Tidak seperti bahasa Umu, yang melaporkan kcbenaran berdasarkan
objektifitas pelaporan yang tidak ambigu. Tapi, kemudian pergeseran,
di sepanjang abad 20, membuahkan saling pengaruh antara science
dan sastra. Kalangan ilmuwan dari berbagai disiplin pun larut ke
dalam kreatifitas sastra. Mereka lalu mendekonstruksi penulisan
ilmiah. Clifford Geertz (1983) menyatakan banyak riset filsafat
tampak seperti studi sastra. Bagaimana risalah teoritis ditulis bagai
kisah travelog (Levi-Strauss). Argumen ideologis disusun bagai
historiografis (Edward Said). Studi cpistemologis dibangun bagai
esai poiitik (Paul Feyerabend). Polemik metodologis muncui sebagai
memoar pribadi (James Watson).

Berangkat dari, antara lain, gambaran pemikiran tersebut,
pada buku "Edisi Kedua" buku Penulisan Ilmiah Kualitatifim, saya
melakukan beberapa upaya: mengoreksi, meringkas, menambahkan,
dan mengubah outline. Mengoreksi: misalnya, beberapa salah cetak,
mengubah padanan kata/Istilah dengan yang lebih memenuhi
standar pemahaman yang dituntut di dalam konteks penjelasan
tertentu. Meringkas: antara lain, di beberapa contoh iaporan riset
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di "Edisi Pertama" yang dinilai terlalu panjang dan longgar.
Menambahkan, di beberapa bagian Pendahuluan, dan juga bab-bab
lainnya, untuk bahasan yang lebih memiliki ketajaman, kedalaman,
dan keluasan. Beberapa materi di "edisi pertama", misalnya, di-
upgrade, disempurnakan. Dan, ada pula materi yang ditambahkan.
Hal ini dimungkinkan juga oieh beberapa literatur baru (baik dari
sisi tahun terbit, atau pun baru didapat) yang diperoleh dari bcrbagai
sumber, maupun kawan-kawan. Mengubah outline, di antaranya, di
Pendahuluan, dcngan mengajak pembaca untuk mengenali dahulu
perbedaan antara Kualitatif dan Kuantitatif.

Pada dasarnya, Edisi Kedua buku ini masih melanjutkan format
Edisi Pertama. Namun, struktur pcnguraiannya mengembangkan
pelbagai bahasan, seperti:

• Mcmakai KATA PENGANTAR, Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno,
MS., yang menajamkan bentukan riset Kualitatif, serta khususnya
proses penulisannya.

• Dilanjutkan dengan Pendahuluan, yang memberikan uraian
mengenai pengenaian riset Kualitatif bila dibandingkan dengan
riset Kuantitatif. Dan, dunia penulisan yang mcnsyaratkan
pengenaian terhadap pcmbaca, serta bagaimana mencari dan
menentukan topik Kualitatif.

• Menjelaskan apa itu TuHsan Ilmiah Kualitatif, serta bagaimana
Metafor sebcnarnya ialah bagian dari dunia Ilmu Sosial. Dari sana
akan dikenali apa Ciri Kualitatifdi beberapa elemen mendasarnya,
yakni Subjektif dan Induktif, yang membcdakannya dengan
riset Kuantitatif. Maka itulah, pekerjaan penclitian Kualitatif itu
menjadikan Pencliti Kualitatif ialah Para Penulis.

• Usai mengenalinya, tibalah momen periset mengenali
penulisan naratif dari tradisi {worldviev) Kualitatif, Menulis
Naratif Tradisi Kualitatif. Agar lebih mengonkrctkan
signifikasi bentukan penulisannya, uraiannya terlebih dahulu
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menyandingkan perbedaan format dan contoh penulisannya Bila
secara Kuantitatif dan Bila sccara Kuaiitatif. Uraian tersebut

kemudian akan diarahkan kepada pengenalan format dan contoh
penulisan Kuaiitatif, yakni Struktur Naratif: sebagai core darl
penulisan Kuaiitatif. Penjelasan memakai beberapa ulasan dari
beberapa literatur, namun dengan mengambil contoh dari uraian
Lima Tradisi penelitian Kuaiitatif yang dikemukakan Creswell
(1998) - disertai beberapa literatur tambahan yang dinilai dapat
memberi kedalaman bentukan masing-masing paradigmanya
(worldvieK).

Kompleksitas penulisan Kuaiitatif terkait dengan beberapa
elemennya. Maka untuk lebih membantu mengenalinya,
pembahasan di bab lanjutannya menguraikan tentang bagaimana
Menulis Bagian-Bagian Fenting Kuaiitatif. Beberapa elemen,
seperti Judul dan Statement of The Problem, sengaja dipasang
dalam mengawali bahasan. Kedua elemen ini, di antara, hal-hal
yang kerap memberi kerumitan tertentu di dalam membuat
penulisan Kuaiitatif. Berikutnya, secara sederhana, mengikuti
elemen-elemen Aristotelian, bagian-baglan penting penulisan
Kuaiitatif ini disusun ke dalam tiga bagian, yakni: Menulis
Bagian Awal, Menulis Bagian Tengah, Menulis Bagian
Akhir. Pada tiap bagiannya dirincikan keterangan dan penjelasan
scrta contoh. Pada tiap bagiannya pula dikerangkakan beberapa
jenis dan penjelasannya yang dapat membantu pembaca untuk
lebih mengenali bagaimana bila menuliskannya di ketiga bagian
penting penulisan Kuaiitatif. Beberapa jenis di Bagian Awal,
ialah: Dengan Cara Mengutip, Mclalui Peristiwa (sesuatu
yang terjadi), Berdasar Fakta yang Menarik, Mendeskripsikan
subjek tulisan, Kombinasi, dan Lewat Pernyataan Personal.
Untuk penjelasan Menulis Bagian Tengah, diberikan sebuah
Contoh: Cultural Studies, MuIticuIturaJism, And Media

Culture. Uraiannya agak mendetil, untuk mengejar efek
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pengcnalan lebih lanjut tcrhadap dunia mctodologl Kualitatif di
sisi praksis - seperti juga penguraian contoh-contoh di banyak
bagian buku ini, ditujukan untuk mengenali ringkasan beberapa
jenis dari varian metodologis Kualitatif. Pada Menulis Bagian
Akhir, diberikan beberapa jenis dan contoh penguraiannya,
yakni menuliskan akhir laporan dengan cara: Mcnutup dengan
Pokok Pikiran Utama, Melalui Kutipan, 5fafemenf Personal,
Dengan Cara Memprediksi, Berdasar Akhir Kisah (Tokoh
atau Kejadian, dan Mengombinasikan. Sekaii iagi, usulan
beberapa jenis cara menulis di ketiga bagian tersebut merupakan
alternatif yang ditemukan di banyak literartu tentang penuiisan.

Dan terkait dengan dunia penuiisan, beberapa literatur kerap
memberikan poin penting bagi proses Mengalurkan Tulisan.
Untuk itu, di bagian ini diberikan beberapa jenis cara mengalurkan
laporan: Menarasikan, Mcndeskripsikan, Secara Eksposisi,
Memaparkan Argumcn yang Pcrsuasif, Kombinasi. Sifat
uraiannya sengaja dibuat secara teknis, dan mengulas dari beberapa
tulisan (buku, artikel jurnal, dsb). Kesengajaan ini dipakai dalam
kaitan memberikan hal-hal menarik, penting, dan mengandung
kemampuan tertentu, serta kepiawaian lainnya, kepada pembaca.
Saya mencari dan menemukan contoh-contoh, yang dimasukkan ke
dalam bab ini, ialah untuk tujuan tersebut: dari proses "mcndengar
dan melihat dan mencari dan menemukan", dan berharap dapat
lebih mcngenalkan pembaca kepada cara "mengalurkan tulisan"
- serta sekaligus mengajak berkelana ke berbagai literatur dan
penuiisan di banyak disiplin ilmu sosial.

Pada bagian Penutup, saya menjelaskan beberapa petunjuk
penting di dalam dunia penuiisan Kualitatif Disertakan pula,
dimensi penting penuiisan lainnya, seperti Bahasa Kualitatif,
dan Penuiisan Akademis. Diharapkan dari uraian yang bersifat
teknis ini akan memberi kesiapan, dan mendorong upaya
penuiisan, kepada pembaca.
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Akhirul kata, demikianlah penjelasan mengenai Mengapa Edisi
Kedua ini diterbitkan. Dan, semoga membongkar segala hambatan
keruwetan dan kemalasan untuk melakukan penulisan Kualitatif. Tak
putus-putus meleraparkan rasa enggan, untuk merevisi, mengedit,
dan mengoreksi tulisan sendiri. Dan, sampai dengan batas waktu
yang telah ditentukan, kita pun menyudahinya. Kica bcrhenti.
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TERIMA KASIH

Saya harus mengucapkan AlhamduIIjJJah, atas tcrbitnya Edisi Kcdua
buku Menulis Ilmiab Kuahtatif mi. Dengan kchendak-Nya, buku

ini kcmbali ditcrbitkan: menembus labirin penulisan Edisi Kcdua
yang (sepcrti di Edisi Pcrtama) tetap unik, anch, tapi asyik.

Lima tahunan lebih, buku ini diproscs: pada Edisi Pertama.
Dua tahunan lebih, buku MenuHs IJmiah KualJtatjfmi diproscs: pada
Edisi Kcdua. Sclama penyusunannya (di kcdua Edisi terbitan buku
ini), bcnturan, tantangan, dan kclclahan, juga mcnyergap. Tapi, yaa
Allah, Kau mcmang Maha pemurah, selalu mcmberi jalan, arah, dan
rasa cntcng. Juga: Kau mcmberi pihak-pihak yang mau membantu.
Maka itulah, bcribu terima kasih pun ditujukan kepada bcrbagai
pihak tcrscbut - tcrlcpas dari kcscpakatan maupun kctidaksctujuan
mereka pada isi buku ini. Mercka, di antaranya, adalah:

Kepada Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, perkenankan
saya mcnitipkan rasa terima kasih itu.

Kepada Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, MS., saya sungguh
sangat berbahagia dengan kcsediaannya memberikan Kata Pengantar
di Edisi Kcdua mi. Dan, tentu saja, "fenomcnologis" membuka
aura "Kualitatif pada "pengantar" buku Edisi Kcdua ini. Bukan
hanya itu, rasa terima kasih ini juga tertuju pada terpaan wacana
Fenomenologjs-nya di banyak tempat: dari buku yang ditulis, paparan
di ruang kuliah, sampai diskusi di lorong-lorong perkuliahan (meski
ringkas tapi menggugah).

Juga: ProfDr.Deddy Mulyana yang membuat saya terus
menelusuri dunia Kualitatif; serta Prof.Dr.H., E.Saefullah Wiradipradja,
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SH.. LLM., dan lainnya, yang meluaskan wacana Kualitatif saya ke
banyak dimensi.

Juga: kawan-kawan diskusi, dan pemberi masukan bahkan
literatur, selama saya menjabat Sekretaris Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unisba, yakni, antara lain, Arinto
Nurcahyono, Drs., M.Hum. (kawan bertanya-jawab hal-hal filosofis
dan kiriman e-book) dan M. Husni Syam, SH., LLM., dan Neni
Ruhaeni, SH.,LLM. dan Rena Yulia, SH., M.Hum., dari Fakultas
Hukum Unisba; Yuhka Sundaya, SE. dari Fakultas Ekonomi Unisba;
Prima Mulyasari A., S.Sos.,M.Si., yang pada Edisi Pertama buku ini
memberi bahan-bahan tulisan manajemen dan ekonomi yang bersifat
Kualitatif + refcrcnsi lain selarha pengerjaan di Edisi Kedua.

Juga: beberapa kawan yang telah mengomentari (meresensi)
Edisi Pertama buku ini di beberapa media, baik cetak maupun Blag.

Selain itu, ialah para penelisik isi pikiran penulis dari keilmuan
lain, di Edisi Pertama buku ini, yang diam-diam menerbitkan
pengayaan wacana metodologi seperti Prof. Dr. Edi Setiadi, SH., MH.,
Dr. Ing. H. Suparno Satira, DEA.

Ketika naskah edisi kedua ini digarap, saya tengah bersekolah
di Prorgam Doktor llmu Komunikasi, Pascassardjana Universitas
Padjadjaran, Bandung. Selama kuliah berlangsung (2009/2010),
naskah ini mendapat banyak masukan dari para pengajar dan teman
seangkatan. Baik di dalam, maupun di luar, ruang kuliah, mereka
banyak menginspirasi, menuntun, dan mengarahkan; dari dimensi
filosofis, paradigma, metodologi, teoritik, dan hal lain yang terkait
dengan penggalian saya terhadap "Kualitatif. Banyak referen diminta
untuk hadir, banyak perspektif distimulir uncuk tampil, banyak pula
spirit (diam-diam) disuntik untuk mampir: saat benak saya meng-
kualitatif-kan "kehadiran" mereka.

Para pengajar itu, antara lain: Dr. Hj. Betty RF Sabur Soemirat,
MS., Prof. H. Deddy Mulyana, MA., Ph.D., Prof. Dr. H. Engkus
Kuswarno, MS., Dr. Eni Maryani, M.Si., Prof. Dr. H. Kusnaka
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Adimihardja, MA., Prof. Dr. Hj. Mien Hidayat, MS., Prof Dr. Hj.
Nina Winangsih Syam, MS., Prof Dr. H. Soleh Soemirat, MS., Prof
Dr. H. Soeganda Priyatna, MM..

Teman seangkatan pascasardjana doktoral 2009 di Universitas
Padjadjaran, antara lain: Bekti Istiyanto, Yuni Mogot Prahoro + Mas
Ir.Scntot D.Prahoro yang asyik, Uud Wahyudin, Feliza Zubair, MF
Akbar, Iwan Koswara, Grace Waleieng, Anne Maryani, Una Kartika,
Nurrahmawati, Suriani Maffuna, Enok Wartika, Nani Muksin.

Kawan-kawan di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam
Bandung (Fikom.Unisba), yang menjadi para pendebat, pcngritik,
dan pembanding saat diskusi metodologi penelitian.

Dan: lainnya, yang terlalu banyak bila disebutkan satu-
persatu.

Dan, terakhir, tentu saja:

Inaku sayang + Sansanku gagah + Sevieku cantik

yang menemaniku-menulis mencari ridho: Mu

Cicalengka, Bandung,

April 2010

Septiawan Santana K.
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Bab I

PENDAHULUAN

Membedakan Kualitatif dengan Kuantitatif

Pcnulis laporan riset Kualitatif mesti mengetahui perbedaan dasar
riset Kualitatif dengan Kuantitatif. Kedua jenis riset ini membedakan
bentuk pelaporan yang akan dibuat. Dari perbedaan ini, pcnulis sudah
tahu pcrsis apa yang mesti disiapkan, dilakukan, dan disajikannya.
Tapi, sebelum itu, mari mengenali dahulu apa itu riset Kualitatif.

"Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya
pcnggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi
pada berbaga individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan
sosial atau kemanusiaan," tulis Creswell (2009:4). Proses risetnya
melibatkan berbagai pcrtanyaan dan prosedur yang harus dilakukan.
Data terkumpul dari "setingan" partisipan. Pcnganalisaan data
induktif dibangun secara bagian perbagian {particulars) menuju
tcma-tema umum {general}. Pencliti lalu membuat interpretasinya
dari pemaknaan mereka terhadap berbagai data. Penulisannya
disusun secara fleksibel struktur laporannya. Penulisnya membuat
laporan berdasar cara pandang penelitian yang menekankan gaya
induktif, yang memokuskan amatan pada pemaknaan individual,
dan kompleksitas situasi yang terjadi dan teramati.

"Kualitatif merupakan potongan persinggahan dari
lintas disiplin, bidang, dan subjek materinya," nilai Dcnzin dan
Lincoln (2005: 2). Namun begitu, riset kualitatif telah memilah
dan membedakan dunia pendidikan, pekerja sosial, komunikasi,
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psikologi, histori, studi-studi organisasi, keilmuan medis,
antropologi, dan sosiologi. Juga, melibatkan berbagai tradisi
keilmuan seperti Fundasionalisme {foundationaJism), positlvisme,
pascafundasionalisme . (postfoundationaHsm), pascapositivisme
{pontpositivism), pascastrukturalisme {poststucturalism}, dan banyak
lagi perspektif, serta berbagai metode yang terkait dengan kajian
kultural dan intcrpretif (paradigma)'. Ditambah lagi, pemilahan dan
rincian literatur bagi berbagai metode dan pendekatan, seperti Studi
Kasus, politik dan ctik, penelitian partisipatori, pcwawancaraan,
observasi partisipan, metode visual, dan analisis intcrpretif.

Di Amerika Utara, Denzin dan Lincoln (him. 3, 1117-1124;
lihat juga "Note/' Taylor & Wallace, 2007: 8) mencatat, riset kualitatif
punya babakan sejarah yang cukup kompleks, yakni:
• babak Traditional (1900-1950), fase heroik pekerja iapangan

mengaitkan amatannya ke dalam kerangka realisme sosial,
positivlsme, dan objektivisme.

• babak Modernist atau golden age (1950-1970); para peneliti,
dalam kerangka kultur, mengembangkan gagasan-gagasan
emansipatoris ke dalam pelbagai wacana subjek-riset yang tragis
dan struktur kritik sosial ketika memakai bahasa positivisme dan
postpositivism.

• babak Blurred Genres (1970-1986); dlwarnai pendekatan
naturalism, postpositivism dan constructivism, para periset
Kualitatif mulai menjadi sensitif pada kerja politik dan etik
mereka, menghentikan keleluasaan mereka dalam menampilkan
penafsiran subjektif, dan menghasilkan multiperspcktif 'thick
descriptions' melalui genre kesastraan.

• babak Crisis Of Representation (1986-1990); riset dan

Creswell (2009:6) memilih iitilah mjr/rfview; diti Cuba (1990:17) yang mengartikan "a
bisis set ofbtlieii that guide action". Berbagai pihak lain, mcnurut Ciesweli, mengistilah-
kannya dengan "paradigma" (Lincoln dan Guba, 2000; dan Mertens, 19J8), "epistemologis
dan ontologis" (Crotty, 1998), atau dikcmbangkan menjadi "metodoiogi riset" (Neuman,
2000).
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pelaporannya menjadi penuh daya reflektif, langkah "politik"
bam dalam tampilan otoritas tekstuaiitas dari pengetahuan
empiris yang merepresentasikan "berbagai pengakman kehidupan
{the world of lived experience), riset lapangan dan penuUsan yang
bebas {fieidwork and writing biu/), pemunculan penulisan sebagai
sebuah metode {writing as a method of inquiry emerges)".

babak Postmodern, Experimental Ethnographic Writing
(1990-1995): peneliti merespons "triple crisef dari "representasi
{representation), legitimasi {legitimation), dan eksperimcn praksis
{praxis experiment)" dengan cara mengambil iangkah bam dalam
menampilkan sosok 'other'; fokus utama riset partisipatori dan
"generating theory dari khasanah "riset penyelesaian masalah
dalam skala kccil {small-scale problem-solving reseacrh)" ke dalam
konteks lokal {in local contexts).

babak Postexperimental Inquiry (1995-2000); peneliti
memusatkan perhatian pada cara-cara baru dan mcmpolitisasi
penggambaran "pengalaman kehidupan {lived experience)"
melalui "etnografis fiksional {fictional ethnographies), teks-teks
multimedia, bentuk-bentuk visual, dan representasi-representasi
multi-voiced," dan setemsnya.

babak Methodologically Contested Present (2000-2004); masa
perdebatan dan pemunculan upaya deregulasi yang massif bagi
riset Kualitatif di kalangan konservatif, yang mengklaim sebagai
"pembawa Kebenaran" berdasar validitas riset.

babak/n2ine£//afefufur-e(2005-), para ilmuwan sosialmenekankan
pentingnya tujuan "keadilan sosial" di dalam dimensi penelitian,
yang kemudian mclahirkan berbagai kcilmuan sosial yang mem-
"pribumi" {indigenous); dekolonisasi akadcmi melalui riset-riset
kcsarjanaan {graduate research) dan kultur di berbagai fakultas,
para ilmuwan sosial mentransformasi institusi mereka melalui
metodologi yang "membebaskan" {liberation methodology.
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• babak Fractured Future, para akademisi bekerja dalam kerangka
praksis politik, memunculkan generasi baru di dalam hal etika,
estetika, dan telcologis yang menglobalisasi dunia.

Berbagai gelombang teori epistemoiogis pun sailng menyusup dan
berkelindan. Periode traditional berhubungan dengan positivis,
paradigma foundational. Masa modernist dan blurred genres
menghubungkan pemunculan argumen-argumen kaum postpositivist.
Pada saat yang bersamaan, varian "interpretif baru" muncui dl
berbagai riset Kualitatif, termasuk hermenetik, strukturaiisme,
semiotika, fenomenologi, cultural studies, dan feminlsme. Dalam

catatan Denzin dan Lincoln (dalam noter. hlm.27):

.... StrukturaJismehciptndipat bahwa setiap sistem akan membentuk
katagori oposisi di dalam kandungan bahasa. Semiotika adalah ilmu
tanda atau sistem-sistem Canda - dari kegiatan para strukcuralis.
Menunit pascastnikturalisme, bahasa adalah sebuah sistem yang tidak
stabil untuk dijadikan acuan sehingga tak mungkin sepenuhnya dapac
menangkap makna dari suatu tindakan, teles, atau tujuan (intendon).
Postmodernism adalah sensibilitas koatemporer, berkembang sejak
Perang Dunia II, yang menolak pemusatan otoritas, metode, atau
paradigma tertentu. Hermeneutika adalah pendekatan analisis teks
yang menekankan bagaimana pemahaman dan prasangka dapat
membentuk proses penafsiran {interpretiv^. Fenomenologi adalah
sebuah sistem gagasan yang kompleks yang tumbuh dari pemikiran-
pemikiran Husserl, Heidegger, Sartre. Merleu-Pcnty, dan Alfred
Schutz. Cu/rura75(uJ/esbersifat kompleks, bidanginterdisipiiner yang
menggabungkan teori kritis, feminisme, dan pascastrukturalisme.

Dalam perjalanannya, berbagai babakan ini mengkonfrontasikan
kerangka metodologi dengan dasar-dasar pembuktian gerakan sosial,
beserta wacana moral dan pengembangan kesakralan tekstualitasnya.

Pada kemudiannya, menghubungkan para ilmuwan sosial dengan
para humanis duduk bersama membicarakan secara kritis persoalan
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demokrasi, ras, gender, klas, negara-kebangsaan, globalisasi,
kebebasan, dan komunitas. Berbagai diskusinya kemudian di
antaranya menghasilkan postmodern dan postexperimental yang
membicarakan mengenai bcntukan kesastraan dan dunia retorik dan
naratif, perhatian pada "pengisahaan" {storytelling).

Dari perkembangannya kemudian, Denzin dan Lincoln (him.
3) memberikan beberapa batasan riset Kualitatif. Penelitian Kualitatif
menyituasikan aktifitas pengamatan di lokasi tcmpat berbagai fakta,
data, bukti, atau hal-hal lain yang terkait dengan riset, dan/atau hal-
hal yang terjadi. Hal ini mengaitkan kerangka interpretif sebagai alat
penting. Peneliti atau pengkaji Kualitatif akan masuk ke lapangan
riset untuk memunculkan sekumpulan representasi, yang didapat
dari catatan lapangan, wawancara, pembicaraan, fotografi, rekaman,
dan catatan pribadi. Pada tingkatan ini, Kualitatif menjadi sebcntuk
pekerjaan interpretif, pendekatan naturalistik. Pengkaji studi Kualitatif
berpikir berdasar kenyataan atau keadaan yang terjadi, mencoba untuk
menjelaskan, atau menginterprctasikan, fenomena yang dimaknai
oleh berbagai orang dan disampaikan kepada peneliti.

Riset Kualitatif merupakan kajian berbagai studi dan kumpulan
berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal,
pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, artifak, berbagai
teks dan produksi kultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan
berbagai teks visual. Berbagai bahan kajian empiris itu disajikan
dalam rincian persoalan di berbagai momen dan berbagai pemaknaan
dan berbagai kehidupan individual.

Lalu, apa bedanya dengan riset kuantitatif.

Dari perjalanan perkembangan riset Kualitatif, ada banyak
letak penelitian bisa diberlakukan, beserta spesifikasinya masing-
masing, yang mcliputi rancangan desain riset, lapangan penelitian,
analisis, sampai penulisan laporannya. Berbagai hal ini, tentu saja,
mengimplikasikan berbagai perbedaannya dengan riset Kuantitatif.
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Kcdua jenis pcnelitian ini (Kualitatif dan Kuantitatif) memiliki
beberapa spesifikasi kekhasan masing-masing bila dibandingkan.

Untuk itu, membaca berbagai kajian dan laporan kedua jenis
riset ini akan membawakan pemahaman terhadap kekhasan spesifik
kedua jenis pcnelitian ini. Cresweii dan Clark (2007: 28)) mcnjelaskan
perbedaan mcndasar riset kualitatif dan kuantitatif, dalam buku
Designing and Conducting Mixed Methods Research. Beberapa
elemen utama riset kualitatif, yang dijelaskannya, dikutip dari ulasan
Morse dan Richard (2002), Rossman dan Rallis (1998), dan Maxwell
(1996).

Riset kualitatif dan kuantitatif bergerak dari elemen-elemen
yang sama di dalam proses penelitiannya. Pada Tabel Berbagai
Elemen Riset Kualitatif dan Kuantitatif di dalam Proses Riset,

yang digambarkan Cresweii dan Clark, berikut ini, kedua jenis riset
ini dijelaskan melalui beberapa langkah utama pcnelitian Kualiatatif
dan Kuantitatif - yang sekaligus membedakan keduanya. Perbedaan
kedua jenis riset ini bukan merupakan sebuah "pertcntangan".
Akan tetapi, lebih sebagai perbedaan di dalam kontinum ruang
dan mekanisme pcnelitian. Berbagai elemennya lebih mcnunjukkan
adanya pendekatan yang berbeda di dalam langkah pcnelitian. "Tidak
satu pun kajian yang akan sempurna elemen-elemennya, entah itu
kualitatif atau kuantitatif," tandas Cresweii dan Clark (him. 28), ketika

mcnjelaskan The Basics of Quantitative and Qualitative Research.
Keabsahan sebuah riset lebih tertuju kepada tujuan peneliti, yakni,
apa yang hendak dikajinya. Hal itu, misalnya, terlihat di dalam "a
purpose statement (pernyataan masalah/pcnelitian) atau "theguiding
objectives ofthe study (pembatasan masalah/objektivitas kajian).
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Tabel

Berbagai Elemen Riset Kualitatif dan Kuantitatif di dalam Proses

Riser

ElemenCsofQuaJitative Resarch
Tend Toward...

(Berbagai Eleinen Fenting dari
Kecenderungan RiseC Kualitatif)

Process of

Research

Proses Riset

Elements of Quantitave
Research Tend Toward.—

(Berbagai Elemen Penting
dari Kecenderungan Riset
Kuantitatif)

•  Understand meaning
. individuals

give to a phenomenon
inductively

(Memahami pemaknaan
Individual yang dibeiikan
fenomena yang bersifat induktif)

Intent ofthe

research

Maksud

penelitian

•  Test a theory
deductively

support or refuse it
(Menguji sebuah teorl
secara deduktif untuk

mendukung atau
raenolaknya)

Minor role

(Peran peneliti bukan hal
utama)

Justifies problem

(Menetapkan permasalahan)

How literature

is used

Bagai mana
literatur

digunakan

Major role

(Peran peneliti sangat
penting)

Justifies problem

(Menetapkan
permasalahan)

Identifies questions
and

Hypotheses
(Mengidentifikasi
pelbagai pertanyaan
dan hipotesis)
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Ask open-ended questions

(Menggunakan pertanyaan
yang bersifat "terbuka")

Understands the complexity
of a single idea (or
phenomenon) (Memahami
kompleksitas suatu
permasalahan, atau
fenomena)

How intent is

focused

Bagaimana
tujuan

dlfokuskan

Ask close-ended

questions

(Menggunakan
pertanyaan yang

bersifat "tertutup")

Test specific variables
that form

hyphoteses or
qusetions
(Uji variabe! tertentu
yang membentuk
pelbagai hipotesis
atau pertanyaan)

W&rt/f or images

(meneliti kata-kata atau
berbagai gambar)

From a viewparticipants at a

few research sites

(Dari pandangan berbagai
paitisipan di lokasi
penelitian tertentu)
Studpng participants at
their location

(Mengkaji berbagai
partisipan pada tempat
mereka berada)

How data are

collected

Bagaimana
data yang
dikumpulkan

Numbers

(Bilangan)

From many
participants at many
research sites

(Dari berbagai
partisipan di banyak
lokasi penelitian)
Sending or
administering

instruments to

participants
(Pengiriman atau
pengaturan berbagai
instrumen kepada
partisipan)
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Text or image analysis

(Menganalisi teics atau
gambar)

Themes ■

(pclbagai Tcma)

Large panerns of
Generalizations (Mencari
berbagai besaran pola
generalisasi)

How data are

analyzed

Bagdimana data
dianalisis

Numerical statistical

analysis

(analisis bilangan
statistik)

Rejecting hyphoteses
or

determining effect
sizes

(Menolak hipotcsis
atau

menentukan ukuran

efck)

Identifies personal stance
(Mengidentifikasi sikap
pribadi)

Report bias

(Membcbaskan
kemungkinan adanya bias)

Role of the

researcher

Peran peneliti

Remains in

background

(Berdiri di latar
belakang; tidak
memerankan peneliti
yang "mcrasuk" ke
dalam lapangan riset)

Takes steps to remove
bias (mengatur
langkah penelitian
yang mnghindari
bias)

Using validity procedures
that

rely on the participants,
the researcher, or the
reader (Menggunakan
prosedur yang dikendalikan
partisipan, peneliti, atau
pembaca)

How data are

validated

Bagaimana data
divalidasi

Using validity
procedures based on
external standards,

such as judges, past
research, statistics

(Menggunakan
prosedur berdasarkan
standar ekstemal,

seperti penilaian,
riset sebelumnya, dan
berbagai statistik)

[Dikutip dari Creswcll dan Clarks (2007: 29): Table 2.4., Elements ofQualitative and Quantita
tive Research in the Process of Research.]
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D1 dalam riset kualitatif, intensitas riset terfokus kepada bagaimana
berbagai partlsipan memandang sebuah fenomena.

Referensi literatur (kajian pustaka) menjadi syarat penting di
dalam riset, dan membantu berbagai tujuan penelitian. Di dalam
Kualitatif, peneliti mengkaji berbagai literatur, dan menggunakannya,
untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam penelitiannya, sekaligus
pula mendapatkan jawaban dari berbagai hal yang ditemukannya
selama penelitian. Berbagai kajian literaturnya kadang hanya ringkas-

ringkas, dan tidak menjadi arahan untuk menjawab berbagai
pertanyaan penelitian - yang biasanya telah dibakukan sejak dinl,
di dalam bab pendahuluan, dan dinyatakan pada rumusan masalah/
penelitian, atau identifikasi masalah/penelitian. Kajian literatur
dari riset Kualitatif meraberi kelonggaran pada peneliti untuk
mendapatkan berbagai informasi dari para partisipan risetnya.

Batang tubuh sebuah kajian dan literatur akan dltengarai oleh
arahan dari berbagai "pertanyaan penelitian" atau "hipotesis". Berbagai
"pertanyaan" riset Kualitatif bersifat "terbuka" {open<nded), lebih
tertuju kepada pencarian informasi berdasar perspektif partisipan
yang ditemuinya. Berbagai informasi yang ada di dalam partisipan,
yang bermacaih ragam dan konpleks itu, akan lebih mudah digali
bila melalui pertanyaan-pertanyaan yang bersifat "terbuka". Terkait
dengan ini, maka riset tipikalnya Kualitatif memokus kajian yang
bersifat konsep tunggal atau sebuah fenomena {a single concept or
phenomenon) yang akan diteliti secara mendalam.

Berbagai pertanyaan penelitian, atau hipotesis, di dalam
riset, menjadi sarana untuk pengumpulan data. Data riset Kualitatif
didapat dari "raulut" para partisipan, seperti, transkrip wawancara
atau catatan lapangan selama observasi. Datanya bisa juga berbentuk
gambar fotografis atau videografis, atau dokumen lainnya. Untuk
pengcmbangan kedalaman pemahaman dari fenomena yang tcngah

dikaji, periset biasanya akan melakukan pencarian pada hanya sedikit
orang (partisipan). "Because more individuals participating in a study

10
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means that the researcher will obtain less depth from each participant"
alasan Creswell dan Clark (him. 30). Banyaknya partisipasi individual
yang harus dikenali akan membuat minimnya kedalaman pemahaman
terhadap tiap partisipan. Tapi, yang terpenting, penggalian kedalaman
data akan lebih tepat bila dilakukan di area riset yang sedang dikaji,
seperti rumah, tempat bckerja si partisipan, dan sebagainya. Ini
penting perhatikan, terkait dengan upaya pemahaman "kontcks"
berbagai informasi yang hendak ditelusuri.

Penggalian data riset akan terkait dengan bentuk pengumpulan
data. Dalam Kualitatif, berbagai data "teks atau kata-kata atau gambar"
itu akan ditindaklanjuti menjadi penafsiran yang bersifat abstraktif.
Bila menyangkut bentukan data pengkodingan, data tersebut akan
dikodifikasikan ke dalam bentukan tema-tema yang telah ditcmukan
rancangan gcneralisasinya.

Peran peneliti di dalam langkah-langkah penelitian memiliki
tingkat kcpentingan tertentu. "/r? qualitative research, the inquirers
are 'up front'", nilai Creswell dan Clark (him. 31). Peran peneliti
tidak hanya duduk di bclakang instrumen, tapi masuk "merasuk" ke
dalam lapangan penelitian, dan mengidentifikasi bagaimana berbagai
pengalaman dan latar belakang membentuk sebuah interpretasi
selama riset berlangsung, serta memengaruhi proses pengembangan
pembuatan koding dan tema struktur kajian. "They report their
own biases and position themselves in the research", nilai Creswell
dan Clark (him. 31). Peneliti membuat laporan "bias" yang mereka
temukan, di posisi mereka sendiri di dalam riset yang dilakukannya.

Validitas riset pun menjadi berbeda. Di dalam riset Kualitatif,
penggalian kajian terkait dengan akurasi dari hasil akhir riset. Berbagai
tcmuannya disampaikan kembali kepada para partisipan, yang kerap
diistilahkan dengan members-checking. Bisa juga melalui pengecekan
multi-sumber, berbagai temuan itu dikorelasikan hasilnya. Di sinilah
penckanan Kualitatif ditentukan, peneliti harus memiliki disiplin
dan keseriusan yang tinggi di lapangan risetnya, yang menghabiskan

11
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waktu yang cukup panjang, agar mendapat tingkat keakurasian data

dan temuan serta interpretasi yang cukup ketat. Tap!, dapat pula,
validitas risct kualitatifnya dilakukan pihak-pihak lain, yang bcrtugas
selaku auditor, dalam mengevaiuasi seluruh langkah kajiannya. "The
focus Jn qualitative validity is reliance on the participants to review
the findings, the resources of the researches, or external reviewers,'

nilai Creswell dan Clark. Validitas riset Kualitatif ditentukan oleh

tinjauan partisipan terhadap temuan riset, berbagai sumber yang
dijadikan acuan peneliti, atau para pengulas eksternal.

Bagaimana dengan riset kuantitatif?

Dalam Kuantitatif, intensitas kajiannya tertuju, menurut Creswell
dan Clark (him. 28), pada "how data provided by participants fits

an existing theory (i.e.modeI, framework, or explanation/'. Kajiannya
tertuju kepada berbagai data, yang ditemukan dari partisipan, dan
sesuai dengan keberadaan teori yang telah ditetapkan (seperti yang
telah ditetapkan dalam bentuk model, kerangka, atau penjelasan
teoritik). Selain itu, tertuju pada pendukungan atau pembuktian
keberadaan sebuah teori.

Maka itulah, dalam hal penyandaran referensial literaturnya,
ulasan kajiannya bertujuan untuk membangun Tujuan dan

Permasalahan riset, yang menjadi basil akhir risetnya. Literaturnya
dipakai untuk mengidentifikasi pembuktian teori atau pertanyaan
spesifik yang yang belum terungkap di dalam literatur, yang harus
ditanyakan kepada beberapa partisipan. Ulasan kajian literaturnya
scringkali "longer and more detailed" dibanding kajian riset
Kualitatif.

Dari sanalah, kemudian, pertanyaan penelitian atau hipotesis
Kuantitatif memiliki intensitas dan pengacuan kepada literatur
teoritik. Peneliti terlihat seperti tengah mencari jawaban dari teori

12
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yang hendak dibuktikannya. Berbagai teori itu dirancang ke dalam
berbagai hipotesis atau pernyataan-pernyataan hubungan, dan
diuraikan ke dalam berbagai variabel. Peneliti kemudian melakukan
pcmbuktian berbagai hipotesisnya untuk mendukung atau menolak
pclbagai hubungan pernyataan riset teoritiknya.

Hal itu terkait dengan upaya pengumpulan data. "Quantitative
research tends to report only numbers or scores obtained from
instruments, checklists, or information available in accessible

documents (e.g., census reports)," jelas Creswell dan Clark (him.
30). Penelitian Kuantitatif cenderung melaporkan hanya bilangan
atau skor yang diperoleh dari pclbagai instrumen, daftar pcndataan
{checklists), atau informasi yang telah tersedia di berbagai dokumen,
seperti laporan sensus. Jadi, peneliti hendak mengetes ruang teoritik

kepada banyak orang di berbagai tempat. Berbagai instrumen
riset disebarkan atau dikumpulkan dari sejumlah orang, yang
mcrepresentasikan sejumlah besar populasi.

Penganalisaan pun, dalam Kuantitatif, terkait dengan

penskoran analisis numerik yang didapat dari prosedur statistik. " The
overall intent is to reject or fail to reject the hyphotheses to establish
the theory," jelas Creswell dan Clark (him. 31). "The researcher also

may assess the differences in the impact of treatments in experiments
through effect sizes". Kesemua analisis itu ditujukan untuk penolakan
atau penerimaan hipotesis yang dibangun oleh sebuah teori. Peneliti

juga melakukan pcnilaian terhadap perbedaan pengaruh [impact)
dari berbagai "perlakuan" di dalam pclbagai eksperimen, melalui
pengukuran berbagai efek.

Peran peneliti menjadi investigator yang bergerak berdasar latar

belakang desain penelitiannya. la menjadi berhati-hati terhadap bias
penelitian di tiap langkah riset. la tidak boleh kehilangan validitas
data karena kesalahan prosedur riset, atau penyajian instrumen yang
bias. Penelitiannya juga tidak dituntun oleh jawaban para partisipan
melainkan kerangka kuesioner yang telah dirancang dengan ketat.

13
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Validitas riset, dengan demikian, di dalam Kuatitatif, menurut
Creswell dan Clark (him. 31), didapat berdasar " test content, theoretical
and empirical analyses of the response processes of test takers, an
analysis of the internal structure of a test, the relation of test scores

to variables external to the test, and the intended and unintended

consequences of test use." Validitasnya terukur kepada pcngujian
asumsi teohtik, analisis teoritik dan empiris dari respons para
partisipan yang diuji, penganalisaan struktur internal dari pengujian
yang telah ditetapkan, hubungan antara skor pengujian dari variabel
eksternal pengujian, dan konsekucnsi "hasil" dari pengujian.

Dalam konteks keilmuan komunikasi, perbedaan Kualitatifdan
Kuantitatif itu bisa dihhat dari penjelasan dan gambaran Mulyana
(2001; 147-148) berikut ini. Mulyana mcngemukakan "Perbandingan
antara Perspektif Objektif dan Perspektif Subjektif, dalam Metode
Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru ilmu Komunikasi dan IImu
Sosial Lainnya. Penjelasannya memberikan sentuhan pemahaman
tertentu, dalam perbandingan perspektif objektif (Kuantitatif) dengan
subjektif (Kualitatif), yakni ketika dikontekstualisasikan kepada ruang
disiplin keilmuan komunikasi. Bagi keilmuan sosial lainnya, hal ini
pun memberikan padanan tertentu dalam rincian garis besar atau
umumnya.
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Pcrbandingan antara Perspektif Objcktif dan Perspcktif Subjcktif

Sifat realitas Realitas (komunikasi)
diasumsikan tunggal, nyata
(objektif), ekstemal, statis,
dan dapat dipecah-pecah
dan diatur oleh hukum-

hukum yang berlaku
dan universal (meskipun
kenyataannya bcrsifat
probabiiistik).

Realitas (komunikasi)
bersifat ganda,
rumit, semu, dinamis
(mudah berubah),
dikonstruksikan, dan

holistik; kebenaran

realitas bersifat relatif.

(komunika(or atau peserta
komunikasi)

Aktor (komunikator)
bcrsifat pasif dan reaktif;
pcrilaku (komunikasi)
dikendalikan oleh situasi

dan iingkungan

Aktor (komunikator)
bersifat aktif, kreatif,
dan memiliki kemauan

bebas; perilaku
(komunikasi) secara
internal dikendalikan

oleh individu.

Sifat hubungan dalam
dan mengenai realitas
(komunikasi)

Terdapat hubungan
sebab-akibat (sebab nyata
atau variabel bebas yang
mendahului akibatnya atau i
variabel terikat).

Semua entitas secara

simultan saling
mempcngaruhi,
schingga peneliti tak
mungkin membedakan
sebab dari akibat.

Hubungan antara peneliti
dan subjek penelitian

Peneliti bertindak sebagai
pengamat yang otonom,

terpisah atau berjarak dari
subjek penelitian, dan
berjangka-pendek

Setaraf, empati, akrab,
interaktif, timbal balik,
saling mempcngaruhi,
dan berjangka lama
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Tujuan pendlclan Menangani hal-ha!
berslfat umum, dcngan
sampel besar/represeniatif
(lazimnya acak); menguji
teori; meramalkan

paristiwa serupa pada
saa( rasndacang (dus,
perllaku komunikasi
dapat diramalkan karena
ptiaziman lingkungan);
mencari generalisasi yang
tak (erikat oleh konteks

dan waktu; mcnekankan

psnclitian ccntang efck
komunikasi

Menangani hal-hal
bersifat khusus,

bukan hanya pcrilaku
terbuka, tetapi juga
proses yang tak
letucapkan, dengan
sampel kecll/purposir;
memahami peristiwa
yang punya makna
hlstorls; menekankan

perbedaan individu;
mengembangkan
hipotesis (teori) yang
terikat oleh konteks

dan waktu; membuat

penilaian etis/estecis
atas fenomena

(komunikasi) spesifik.

Deskriptif (wawancara
berstruktur, pengamatan
berstruktur), survei
(koreiasional),
eksperimen; tekanannya
pada pencarlan
penjelasan kausal dan
mekanistik atas fenomena

komunikasi.

Deskriptif (wawancara
tak berstruktur/
mendalam,

pengamatan berpeian
serta), analisis
dokumen, studi kasus,

studi historis-kritis,

penafsiran sangat
ditekankan alih-alih

pengamatan objektif.

Analisis Deduktif; dilakukan

setelah data terkumpul;
lazimnya menggunakan
statistik

Induktif;

berkesinambungan
sejak awal hingga
akhir; mencari model,

pola, atau tema.
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Kriteria kualitas

penelitian
Objektivitas;
reliabilitas, dan

vaiiditas (menekankan
kesepakatan para peneliti,
kuantifikasi, dan replika
penelitian)

Otentisitas, yakni
sejauh mana
temuan penelitian
mencerminkan

penghayatan
subjek yang diteliti
(komunikator)

Peran nilai Nilai, etika, dan pilihan
moral peneliti tidak
boleh mencampuri proses
penelitian; penelitian
yang bebas-nilai dijamin
oleh metodologi objektif
yang digunakan.

Nilai, etika, dan

pilihan moral peneliti
melekat dalam proses
penelitian (pemilihan
masalah penelitian,
tujuan penelitian,
paradigma, teori
dan metodologi/
teknik analisis yang
digunakan, dan
sebagainya)

(Dikutip dari Mulyana (2001; 147-148), "Figur 4.1 Perbandingan antara Perspektif Objektif dan
Perspektif Subjektif, dalam Mrtode Penelitan Kuaiitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi
dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Remadja Rosdakarya.)

Dari gambar tersebut, Mulyana menjelaskan beberapa poin penting
penyandingan objektif (Kuantitatif) dan subjektif (Kualiatif) itu
terfokus kepada Prinsip Tentang: Sifat realitas, Sifat manusia, Sifat
bubungan dalam dan mengenai realitas, Hubungan antara peneliti
dan subjek penelitian, Tujuan penelitian, Metode penelitian, Analisis,
Kriteria kualitaspenelitian, dan Peran nilai. Kcscmuanya itu kcmudian
akan membcrikan perbedaan karakter dari penelitian yang bersifat
Objektif (Kuantitatif) dengan Subjektif (Kualitatif).

Perspektif Kualitatif memandang Realitas itu "bersifat ganda,
rumit, scmu, dinamis (mudah berubah), dikonstruksikan, dan
holistik", sehingga "kebenaran" temuan peneliti pun mcngandung
sifat "relatif. Berbagai hubungan yang terjadi di dalam realitas
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terbentuk oleh upaya "scmua entitas" yang "secara simultan saling
mcmpengaruhi". Pada sisi inilah, "peneliti tak mungkin membedakan
sebab dari akibat". Entitas Manusia dinilai "bersifat aktif, kreatif, dan

mcmiliki kemauan bebas". Perilaku internalnya dikendalikan oleh

"individu" itu sendiri.

Maka itu, kctika melakukan penelitian, hubungan antara
peneliti dan subjek penelitian berada dalam situasi "setaraf, empati,
akrab, interaktif, timbal balik, saling mempengaruhi, dan berjangka
lama". Dcngan dasar itu, tujuan penelitian kualitatif antara lain
ditujukan untuk mengamati hal-hal yang bersifat "khusus", bukan
hanya perilaku yang "terbuka", bahkan menyimak berbagai "proses
yang tak terucapkan", dengan menggunakan sampel yang bersifat
"purposif. Teori yang digunakannya "terikat oleh konteks dan
waktu", terkait dengan orientasi amatan yang "menekankan perbedaan
individu", dan dialokasikan untuk "memahami pcristiwa" dalam
pemaknaan tertentu.

Penggunaan metode penelitian-nya, di antaranya, melakukan
pencarian deskripsi melalui "wawancara tak berstruktur/mendalam",
dan "pengamatan berperan serta", untuk mendapatkan "penafsiran"
terhadap fenomena tertentu. Maka itu pula, analisis Kualitatif
dilakukan secara "induktif, dengan tujuan "mencari model, pola, atau
tema" dari fenomena yang diamatinya. Keberhasilan pcnelitiannya
ditentukan "sejauh mana temuan penelitian mencerminkan
penghayatan subjek yang diteliti".

Demikianlah perbedaan riset Kuantitatif dengan Kualitatif,
sebagai gambaran dimcnsi ketika hendak memasuki proses penulisan
Kualitatif. Pelbagai perbedaan itu hendaknya dikcnali agar dapat
memberikan kerangka yang jelas di dalam membuat pelaporan
Kualitatif, baik dari segi paradigma/perspektif, sampai kepada hal-
hal teknis penguraian bahasannya.
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Mengenali Pembaca

Usaj mengenali riset kualitatif, dan perbedaannya dengan Kuantitatif,
Anda kinl mulai hams menyiapkan diri pada dunia penulisan. Berlatar
pemahaman tersebut, penulisan ilmiah memiliki dunia tersendiri.
Ada banyak Hal yang mesti dipahami pula. Tapi, berlatar penulisan
ilmiah Kualitatif, yang mensyaratkan tingkat subjektifitas yang kental,
"suara" penulis yang hams muncul, maka kekuatan penulisan pun
mesti terjaga. Untuk menjaganya, diperlukan pemahaman pada area
dunia penulisan yang berada di ruang "komunikasi".

Dunia penulisan merupakan salah satu bagian, atau medium,
dari proses berkomunikasi. Dalamprosesnya, komunikasi menekankan
pentingnya kesadaran pelaku-komunikasi (komunikator) untuk
mengetahui individu, kelorapok, publik, massa, atau khalayak, yang
hendak dijadikan sasaran penerima pesan. Ini berarti, penulis ilmiah
Kualitatif mesti menyadarkan diri pada posisinya sebagai penyampai
pesan. Teks yang disampaikannya mesti memiliki kekuatan tertentu
untuk menarik minat dan perhatian pembaca. Juga, dapat membuat
pemahaman yang mudah diterima oleh pembaca.

Di dalam menyampaikan komunikasi kepada orang yang
belum dikenal, kita biasanya diminta untuk bersikap ramah,
banyak mengobra! senyum, dan sebagainya, agar orang yang diajak
berkomunikasi dapat menerima kehadiran kita, dan menerima pesan
yang kita sampaikan. Penulis pun sama. Penulis harus membuat
trik seakan ia orang ramah dengan senyum memikat. Penulis hams
terampil mengukur penerimaan pembaca pada pesan yang hendak
disampaikan. Penulis harus membuat pembaca menerima kehadiran
"pesan"-nya dengan enjoy, tanpa prasangka.

Agar bisa seperti itu, diperlukan perkakas tertentu. Perkakas
ini berbentuk pertanyaan kepada diri sendiri. "Think about who
you are writing for," usul Kouritzin dalam Qualitative Research:
Challenging The Orthodoxies In Standard Academic Discourse(S)
(2009; 79). Pertanyaan tersebut diajukan sebelum penulis mengajukan
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pertanyaan: "who are you writing fo?" Garis tebal kedua pertanyaan
ini memberika arah yang berbeda.

Pada pertanyaan pertaraa, 'untuk apa* sescorang menulis, akan
terkait dengan niat tujuan pekerjaan menulis laporan dilakukan.
Apa yang penulis inginkan dari pekerjaan penulisan laporan ini,
"who you want to honor in your writing." Apakah menulis untuk
diri sendiri, kesenangan diri pribadi? Atau, memang, menulis ini
dikerjakan untuk anak-cucu kita? Apakah untuk membiarkan orang
lain memperbaikinya? Atau, penulisan laporan ini dikerjakan untuk
penelitian partisipan? Atau, menulis untuk kelompok yang dipandang
"layak" atau "tidak" dalam merepresentasikan penelitian partisipan?

Ini berarti, penulis harus merumuskan "untuk apa", ia
membuat laporan. Jawabannya, akan mendeterminasi bagaimana kita
menulis di dunia akademia, bagaimana menulis secara akademis. Bila
tulisan tersebut dikerjakan bagi kepentingan penelitian partisipan
atau kelompok marjinal tertentu, maka segala pandangannya dan
tekanannya (voices) harus mengasumsikan sebuah prioritas. Data
menjadi artifak. Jika menulis untuk diketahui anak-cucu keturunan
nanti, maka pelbagai posisi politis mesti ditentukan. Data menjadi
testimoni. Jika menulis untuk kesenangan diri sendiri, benar-benar
cuma ingin menyenangkan diri pribadi, maka berbagai kritik tak
perlu dihiraukan. Data menjadi cair (supple). Tapi, jika tulisan ini
ingin dibuat runut sampai akhir, maka proses mencari "kesenangan"
itu mesti dikebelakangkan. Data menjadi bukti.

Berbagai jawaban dari pertanyaan pertama tersebut, akan
memberi bentukan kesadaran tertentu, semacam pemahaman untuk
mendisiplinkan bagaimana kita harus berhadapan dengan data dan
referen dan lainnya yang akan dicari dan dikumpulkan. Sebab, sekali
saja Anda telah mengenali jawaban dari niat menulis tadi, nilai
Kouritzin (hlra. 80), "it should be possible to draft an outline of
the thesis or dissertation, how many chapters/subheadings, what each
chapter will look like, how many pages it will probably be, or whether.
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in fact, this is the structure you wiJJ even use". Jawaban tcrsebut akan
umumnya akan memberikan kemudahan untuk menynsun pelbagai
bahan menjadi kerangka tcsis atau discrtasi, berapa bab/subbab yang
akan ditulis, bagaimana setiap bagian itu terlihatnya, berapa halaman
kemungkinannya akan dibuat, bahkan kepastian penggunaan struktur
yang tclah ditemukan.

Dan, dari kesiapan macam itu, penulis laporan ilmiah akan
lebih ajeg lagi menemukan format pelaporan bila mcneruskan mcncari
jawaban dari pertanyaan kcdua, "who are you writing toV Kepada
siapa penulisan ini akan ditujukan. Penulis melebarkan pertanyaan
"untuk apa" tadi ke dalam format: untuk siapa. Proses penulisan
dibawa kepada kesadaran siapa khalayak atau pihak yang akan jadi
pcmbacanya. Penulis memroscs pckerjaan bagaimana mencari cara
mengenali pcmbacanya. Penulis hams mengenali siapa pembacanya.

"Siapa yang akan membaca laporan Anda?" Pertanyaan ini
dimunculkan Alwasilah (2003: 261). untuk diperhatikan para penulis
ilmiah. "Dosen pembimbing, tim penguji, rekan seprofesi, pemberi
dana, pengambil kcputusan, politisi, birokrat, tokoh masyarakat,
spesialis di luar bidang Anda, guru, atau orang tua": merupakan
pembaca yang masing-masingnya memiliki selera, kesukaan, dan
konsep yang berbeda dalam menerima tulisan Anda.

Untuk menjelaskan hal itu, Alwasilah menjelaskan rincian
pembaca dan fokus perhatiannya. Pembaca sejenis dosen pembimbing
dan penguji akan memiliki fokus perhatian pada "pcmahaman aspek
teoritis, metodologi, penyajian kesimpulan dari bukti-bukti". Kolega
(mahasiswa lain yang sedang meneliti) akan memiliki fokus pada
hampir semua aspek amatan. Non-spesialis (dari disiplin ilmu lain)
akan memiliki fokus pada "unsur-unsur yang mendeskripsikan situasi
sesungguhnya". Pemberi dana penyelidikan Anda akan memiliki
fokus pada signifikansi hasil-hasil amatan (hal-hal praktis). Pengambil
keputusan, birokrat, dan politisi akan memiliki fokus perhatian: pada
implikasi makro dari hasil-hasil temuan penulis.
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Hal itu bisa dilihat dari cara penulis mempertimbangkan
sosok persona penulis macam apa yang ingin diekspresikan. Berikut

ini perbedaan dua persona penulis roenguraikan gaya uraiannya. Dua
teks yang dicontohkan Booth dkk. (1995: 12-13) ini menyiratkan
bagaimana penulis saat memposisikan pengetahuan dan keahliannya
di hadapan pembaca:

Regulasi interaksi kontraktil protein actin dan myiosin di tipisnya
filamen sarcomere, yang disebabkan calcium blockers, kini sama
dengan mengontrol jantung secara ....

Otot yang perlu Anda perhatikan ialah jantung Anda, tapi itu tak
akan terjadi ketika ia dipengaruhi oleh kerja otot yang tidak beraturan.
Ketidakberaturannya dipengaruhi obat-obatan yang disebut calcium
blockers. Calcium blockers berkerja di unit-unit otot fiber yang
dinamakan sarcomere. Hap sarcomere memiliki dua filamen, satu
tebal dan satu tipis. Filamen tipis terdiri dari dua protein, actin dan
myosin. Saat actin dan myosin berinteraksi, jantung Anda mengalami
kontraksi. Interaksi tersebut dipengaruhi calcium blockers.

Teks yang pertama menyiratkan gaya layaknya penulisan seorang
pakar kepada pembacanya. Teks yang kedua mirip seorang dokter yang
berhati-hati menjelaskan uraian yang cukup rumit kepada pasiennya.

"Tulisan Anda mencerminkan pertimbangan Anda mengenai
pengetahuan dan pemahaman pembaca Anda," jelas Booth dkk. (1995:
13). Dan pembaca mempertimbangkan keakuratan pertimbangan Anda

terhadap pembaca. Jika seorang penulis salah menghitung seberapa
banyak latar belakang yang dibutuhkan pembaca, jika seorang penulis
berlebihan memaparkannya dalam arti tidak menyentuh minat yang
diinginkan pembaca, penulis macam ini akan kehilangan kredibilitas.
"Setiap penulis amat memerlukan hal ini ketika berhubungan dengan
pembacanya."

Maka itu, seorang penulis iimiah, sebelum menulis hasil
amatannya, harus memikirkan cara penyampaian yang tepat dengan

22



MENULIS ILMIAH METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

pembacanya. Hubungan macam apa yang hendak dibangun dengan
pcmbaca, pola hubungan macam apa yang diinginkan dan disanggupi

pembacanya. Dalam bahasa Both dkk, "Bukan hanya mengenali siapa
pembaca kita dan siapa kita sebagai penulis, akan tetapi pemikiran
kita dan pembaca kita berada dalam tautan yang saling memahami."

Yang jelas ada dua ha! yang mesti dipahami. "(1) perbedaan peran
antara penulis dan pembaca, dengan posisi masing-masing, dan ketika
berhubungan satu-sama-lainnya," tulis Booth dkk. (1995: 13), "dan (2)
kesamaan minat dari penulis dan pembaca yang saling berbagi."

Tulisan ilmiah seorang penulis mesti mengkreasikan peran
untuk dirinya dan pembacanya. Peran tersebut tidak bisa disamakan
dengan di ruang kuliah, ketika seorang pengajar bertanya dan seorang
mahasiswa memperlihatkan bahwa ia mengetahui jawabannya, atau
balik bertanya karena ia tidak mengetahui jawabannya. Di dalam tulisan
ilmiah, seseorang harus memerankan diri sebagai seorang penulis,
yang memerankan pengajaran kcpada seorang mahasiswa/pembaca
yang ingin mengetahui sesuatu, atau sedang menginginkan sesuatu
yang telah ditemukan seorang penulis. "Anda harus mengimajikan
diri Anda pada peranan tersebut demikian rupa."

Pada dasarnya, bahan atau hasil penyelidikan yang telah kita
kumpulkan merupakan sesuatu materi yang dapat kita bentuk jadi
tulisan apapun. "Kita dapat melaporkannya dalam bentuk artikel,
feature, artikel opini, artikel jurnal, tcsis, atau disertasi," tegas
Alwasilah (2003: 262). Pemilihan genre dan gaya tulisan yang akan
kita bentuk hendaknya disesuaikan dengan pembaca laporan kita.
"Para pembimbing dan penguji lebih tertarik pada logika teoritis yang
dikembangkan dan pada keutuhan metodologis secara kesuluruhan,"
jelas Alwasilah lagi.

Penulis ilmiah mestilah jeli dalam melihat siapa pembaca
tulisannya. Kejeliannya tertuju pada keberadaan pcmbaca yang akan
memeriksa, mengikuti, memahami artikel yang dibuat penulis. Untuk
melatih keluwesan paparan, untuk laporan ilmiah yang bersifat
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kualitatif, dianjurkan banyaklah latihan menulis esai yang bersifat
naratif dan ekspositori. Misalnya, dengan membiasakan diri menulis
esai, atau bahkau menulis surat secara mendetil.

Menangkap Topik

Selain jeii menangkap kebutuhan pembaca, penulis tulisan ilmiah
sebaiknya memperhatikan topik masalah yang hendak dibahasnya.
Umumnya, orang yang hendak menulis akan keiimpungan ketika
hendak menuangkan gagasan yang ada di kepala, dan mendesak-desak
di dalam batin. Penulis ilmiah pun bisa sepersis itu. Ketika muncul
gagasan, dan keinginan menuangkannya, kerap banyak kerumitan
menghadang. Begitu pun ketika tugas perkuliahan sudah ditetapkan
harus dikerjakan, banyak seal mendadak bermunculan, dan memacetkan
penulisan harus diselesaikan. Apalagi ketika riset akhir mesti dikerjakan,
berbagai hambatan (dan kemalasan) seakan menghadang.

Untuk itu, diperlukan pengondisian diri untuk memahami apa
yang mesti dilakukan bila hendak menulis. Ini berarti butuh kesediaan
untuk membuka diri. Kesediaan mengikuti pola kerja penulisan. Bila
dipolakan, proses menulisnya memiliki urutan tertentu. "Ketika Anda
menulis a referencepapeP', menurut Hickler & May (1980, him. 71),
"Anda dapat memulainya dengan langkah-langkah sebagai berikut."

• Memilih topik yang menarik perhatian Anda

• Memastikan topik Anda bisa dikerjakan
• Mencari sumber-sumber

■ Membuat catatan-catatan -

• Membuat kerangka

Penulis yang baik akan terlebih dahulu mencari topik (subjek) yang
menarik perhatiannya. Agar tidak terjebak dengan kebingungan awal
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menulis, penulis hendaknya dari sejak awal telah menetapkan subjek
masalah yang mcnarik perhatiannya. Motif ketertarikan ini amat
penting. Dari sanalah, penulis biasanya tctap enjoy menghadapi
tantangan dan tentangan yang timbul, scrta dapat menyeiesaikan
berbagai halangan yang muncul.

Pencarian topik tulisan mcnyertakan juga langkah memastikan
bahwa topik tcrscbut merupakan masalah yang dapat dikerjakan, bukan
sebuah masalah yang sukar diuraikan. Jika sudah positif kalkulasi
tcrhadap kepastian topik tersebut, barulah dilakukan pencarian pelbagai
sumber (literatur atau data) yang terkait dcngan topik tersebut.

Persoalan seperti ini mcmiliki kaitan dengan kriteria masalah
yang hendak dibahas. "Apakah topiknya layak untuk diteliti?" Tutur
Creswell (1994: 3). Persyaratan kriteria ini lebih banyak digunakan
untuk tulisan di dunia akademisi, akan tctapi kegunaannya dapat
dipakai untuk tulisan ilmiah yang bersifat populer, seperti artikel
atau csai di media massa.

Kriteria topik tersebut dapat dilihat melalui jawaban-jawaban
yang harus dihitung penulis setelah mcnjawab sejumlah pertanyaan.
Bcrikut ini, antara lain, saduran dari sejumlah pertanyaan yang
dikemukakan Creswell:

• Apakah topiknya layak, memberi waktu yang cukup, sumber-
sumbernya dapat dijangkau, dan datanya dapat ditelusuri?

• Apakah mcngundang minat bila dikaitkan dengan kcpentingan
orang-seorang pada umumnya?

• Akankah hasilnya memiliki ketcrkaitan dengan hal-hal lainnya
(seperti, ncgara, wilayah, bangsa)?

• Apakah topiknya layak untuk dipublikasikan (atau hanya memiliki
nilai atraktif bagi pembimbing)?

• Apakah studi yang dilakukan (a) bclum ada yang melakukannya,
(b) meniru yang sudah ada, (c) sekadar menyampaikan, atau (d)
mcngcmbangkan gagasan-gagasan baru?
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• Akankah studi inl mengontribusi perjalanan karir Anda?

"Di belakang berbagai pertanyaan penelitian, ...(sebenarnya)
terdapat perencanaan studi yang hcndak dilakukan," jelas Creswell.
Jawaban berbagai pertanyaannya sekaligus meiubantu penulis dalam
merancang tulisannya. Untuk lebih baik lagi mendapatkan kepastian
akan baik-tidaknya topik yang hendak dibahas, bila memungkinkan
bcrtanyalah pada orang-orang dan simak reaksi mereka. "Pelbagai
reaksi dari teman sekampus, orang-orang yang punya otoritas di
bidangnya, pakar-pakar akademisi " saran Creswell.

Selain itu, ada beberapa cara lain. "Jika Anda mendapatkan
sebuah topik dan kesulitan menjelaskan gambarannya, cobalah
mencari berbagai somber," saran Booth dkk. (1995: 46-47). Booth
membagi dua pencarian topik yang biasanya dihadapi penulis, yaitu:
pencarian topik yang bersifat khusus (yang berkaitan dengan kajian
dari sebuah bahasan studi), dan topik yang bersifat umum.

Untuk topik khusus yang mengkaji suatu bahasan studi: Anda
dapat mencari melalui buku-buku teks, baik yang bersifat advanced
atau yang memuat materi yang bersifat ke depan. Jangan berlebihan,
atau terjebak, dengan pertanyaan-pertanyaan studi. Masuk ke ruang
kelas atau kuliah yang membahas persoalan yang Anda teliti, dan
menyimak hal-hal yang Anda tidak setujui, tidak dipahami, lebih
dari biasanya Anda mengikuti pelajaran atau kuliah tersebut. Bisa
pula Anda pergi ke perpustakaan dan melihat-lihat berbagai topik
yang membahas hal yang sama, serta mencatat beberapa bahan
yang diperlukan di bagian bibliografi dan abstraknya. Atau, Anda
membuka ensiklopedia yang terkait dengan topik yang hendak diteliti.
Bila memungkinkan, bertanyalah kepada guru/dosen/instruktur
mengenai isu-isu penting dan bagus yang terkait. Lewat situs-situs di
internet, Anda pun dapat mengakscs beberapa bahan yang membantu
pencarian topik Anda.
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Untuk topik-topik umum {general topics), menurut Booth
dkk. (1995: 46-47), pcncariannya agak leluasa. Topik ditelusuri dengan
mengambil berbagai kemungkinan. Yakni:

• Mclalui apa yang menarik perhatian dalam kehidupan sehari-
hari saat ini -misalnya, memancing, main catur, scni- dan
menelusurinya sampai tuntas atau membahasnya

• Menyelidiki satu soal dari scbuah negara yang Anda sukai dan
ingin dikunjungi

• Mengunjungi tempat scmacam museum, sampai Anda menemukan
scsuatu yang paling menarik perhatian. Lalu, kira-kira apa yang
ingin Anda hendak ketahui dengannya?

• Mengunjungi tempat berbelanja seperti mall, dan bertanya pada
diri sendiri, bagaimana proses pusat perbelanjaan itu bisa ramai,
dikunjungi banyak orang? Atau, saya ingin mengetahui siapa-siapa
yang berpcran di dalam kesibukan lalu lalang orang di dalam mall
tersebut?

• Mcmbolak-balik halaman koran mingguan, tcrutama bagian
feature-feature-nya, sampai Anda berhenti dan membaca satu
laporannya. Bila koran tersebut menyajikan satu halaman
mengenai "rcsensi buku", cobalah baca.

•  Pergi mencari toko yang menjual segala majalah. Membeli sebuah
majalah yang menarik perhatian. Bila memungkinkan, majalah
bisnis atau majalah yang paling melayani minat/hobi Anda.

• Mencari media semacam majalah populer, dan membaca artikel
yang dengan baik memaparkan soal kesehatan, masyarakat, atau
persahabatan berdasar fakta-fakta. Dan menelusuri kebcnarannya.

• Menyetel acara wawancara di tclevisi atau radio sampai Anda
mendengar sesuatu yang tidak berkenan dengannya. Lalu,
mencoba bertanya pada diri sendiri, apakah Anda sanggup untuk
mengumpulkan informasi yang dapat menyangkalnya.
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• Mengingat kembali diskusi-diskusi "panas" yang mengalas topik-
topik penting dan mcnyebabkan frustasi karena ketidakmampuan
mencari fakta-fakta yang dapat menjawabnya.

e Memikirkan sesuatu yang tidak banyak orang memikirkannya.
Dan, menelusuri apakau isu-isunya dapat dijelaskan melalui fakta-
fakta yang membuat seseorang mempercayainya.

• Memikirkan kembali kebenaran yang telah diyakini banyak orang,

seperti kemampuan seorang lelaki terhadap suatu' Hal dibanding
seorang perempuan.

• Mengamati berbagai topik-topik di bibliografi umum, seperti
jurnal-jurnal yang mengetengahkan berbagai basil riset sebuah
lembaga daiara periode tertentu.

• Memikirkan soal-soal populer yang kontroversial di mana riset
Anda dapat mengklarifikasinya.

• Mencari lima atau enam orang kawan di mana Anda dapat men-
brainstroming schuah pemikiran, yang ingin Anda ketahui, sampai
tuntas.

Berbagai pegangan ini tcntu saja dapat dikembangkan lagi. Pada
intinya, semua itu hendak menjelaskan bahwa penulis ilmiah tidak
hanya berkutat memikirkan apa yang hendak dan harus dipersiapkan
jika hendak menulis.
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Bab II

Tulisan Ilmiah kualitatif

Scusai peneliti mengumpulkan, menyortir, mempelajari,
menganalisis data (fakta), tibalah saat akhir kegiatan; ia harus

mcnuliskannya. Tibalah masa seorang peneliti mcnjadi scorang
penulis.

Peneliti dcngan penulis merupakan dua mahluk yang berbeda.
Peneliti ialah orang yang mengerjakan perkara riset sebaik-baik rupa
ilmuwan yang tak mau alpa, lengah, apalagi salah dan cacat menjaring
data atau fakta atau bukti keilmiahan risetnya. Ia memilih metoda dan
tcknik riset yang demikian rupa ketatnya. Ia melahap teori, literatur,
dan segala peralatan keilmiahan - yang dihitung tidak akan membuat

orang mendelik, menyemprot, dan mengejek cacat-celanya.

Penulis punya cerita yang lain. Penulis ialah orang yang duduk
di depan mesin ketik (komputer atau lainnya), membayangkan
apa yang akan dilaporkannya menjadi berkah bagi pcmbaca yang
dituju, bahkan akan membuat tercengang segenap khalayak yang
bakal membaca laporannya. "Tiap kerja penulisan," kata Gorman &

Clayton (1997:223), "memiliki tujuan, konteks, dan menyangkut pula
keunikan gaya, pengorganisasian, dan harapan-harapan pembacanya."
Untuk tulisan disertasi, contohnya, ada banyak aturan yang rigid yang
harus ditaati di dalam penyajian dan gaya penulisannya. Artikel-
artikel jumal dan laporan ilmiah, di sisi lain, memiliki luang waktu
dan gaya presentasi yang lebih longgar. Semua itu harus dikenali oleh
orang yang ingin menulis secara ilmiah. Maka itu, seorang penulis
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ilmiah yang baik perlu memahami secara persis segala perangkat,
teknik, aturan, dan lainnya dari seluk-beluk dunia penulisan ilmiah.

Misalnya, memahami beda menulis ilmiah kualitatif dengan
menulis yang bersifat kuantitatif. Walau keduanya bukanlah dua
bidang yang saling bermusuhan - dan kini malah dianggap dua ujud
yang saling melengkapi - pada masing-masingnya punya ciri berbeda.
Bentuk data, dan cara menyajikannya, misalnya, raerailiki kelainan
masing-masing.

Penyajian kuantitatifdi antaranya memakai variabel, reliabilitas,
statistik, hipotesis, replikasi, dan skala. Laporannya mengukur soal-
soal seperti attitudes, sosia! pressure, intelligence, dan semacamnya.
Orientasi positivistik mengarahkan data ke dalara kuantifikasi, atau
penganalisisan teknik-teknik kuantitatif. Data, misalnya, merupakan
kondisi dari perilaku penyebab yang terukur secara reliabel, dan
menjadi angkat-angka yang objektif

Hal-hal macam itu tidak begitu dipakai di dalam tulisan
ilmiah kualitatif Semua itu dianggap terlalu dingin untuk
menyampaikan soal-soal /rua/ifaf//" kemanusiaan. Dalam kualitatif,

bahkan, dibutuhkan tenaga lain dari penulis. Penulis harus siap-siap
jadi seorang yang begitu kuat keinginannya untuk berusaha menulis.
"Sebelum menyiapkan penulisan hasil-hasil yang Anda temukan di
dalam penelitian kualitatif" saran Gorman & Clayton, "ingatlah,
akan sangat membantu bila Anda mulai mendisiplinkan diri untuk

melakukan pendekatan penulisan enterprise [writing enterprise)".

Istilah enterprise ini punya nilai tertentu. Hal itu membuat
penulis mesti siap untuk berusaha membuat tulisannya bagalkan
keberanian seorang pengusaha mengurus sebuah private (irma,
perusahaan swasta. Penulis jadi sepersis seorang pengusaha yang harus
sigap, memiliki keberanian berusaha, kegiatan memulai usaha. Tidak
loyo, apalagi memble, mengatur perusahaannya.

Dalam hal penulis, ini berarti, ia berusaha untuk mengatur
tulisannya agar memiliki daya greget, daya saing dengan tulisan lain
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yang membahas hal yang sama, dan daya mengangkat persoalan
ilmiah yang menghasilkan hba berbentuk ketertarikan pembaca. Tenfu
saja, ketertarikan itu telah mengiraplikasikan sebuah "kebenaran"
yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari sisi teori,
metodologi, sampai pencarian fakta atau bukti keilmiahannya.

Di samping itu, penulis ilmiah mesti menyesuaikan dirinya
dengan berbagai format penulisan. Tiap medium penulisan memiliki
kekhasan dan persyaratan masing-masing. "Carilah artikel jurnal yang
memberikan contoh kekuatan penulisan yang sesuai dengan bidang
disiplin Anda," tuHs Laurel Richardson (dalam Denzin dan Lincoln,
2005: 973). Setelah itu, coba lihat:

• Bagaimana artikel itu mengungkapkan argumen pentingnya?

• Siapa yang henda dijadikan khalayak pembacanya? Bagaimana
artikel tersebut mengungkapkan ideologi?

• Bagaimana penulisnya menyatakan "otoritasnya" terhadap
keseluruhan materinya?

• Dari mana asa! penulisnya?

• Dimanakah "Anda" didudukkan sebagai pembaca di dalam artikel
tersebut?

• Siapa yang menjadi subjek dan objek penelitiannya?

Selain itu, persiapan lain penulis sebelum menyampaikan apa yang
hendak digagas, atau dilaporkan, ialah:
• Pilihlah jurnal (paper) yang hendak jadikan medium bagi

pengajaran atau penerbitan, dan dianggap cukup bagus.
■ Apakah Anda telah memahami norma-norma dari disiplin

keilmuan Anda?

• Bagaimana Anda menyiapkan hal itu?

• Bagian mana yang dinilai bagus oleh profesor/pengamat?
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Apakah Anda mcmiliki kemampuan untuk raenghlndari kesulitan
di bcrbagai area materi yang penuh ketidakjelasan, jargon,
memiliki otoritas tertentu, norma-norma penulisan ilmiah, dan/
atau kelengkapan retoris lain?

Apa yang harus dihindari dari tulisan Anda? Siapa pembaca
tulisan Anda?

Dari mana berbagai subjek makalah atau artikel Anda berasal?

Dari mana pula Anda menyebutkan diri scbagai penulis?

Sekarang apa yang dirasakan Anda tentang makalah atau artikel
yang hendal^telah ditulis?
Apa yang dirasakan setelah mengonstruksi proses penulisan
macam itu?

Metafor: Tulang Punggung limu Sosial

Dunia ilmiah, selama ini, banyak dikenali sebagai dunia serius. Dunia
objektif. Penalaran. Kaku. Dan tidak boleh mengandung human
interest.

Ini dimunculkan antara lain di dalam penulisan ilmiah
yang bersifat kuantitatif. Angka-angka statistik misalnya raembuat
penalaran penulis sepersis penalaran rumus-rumus statistik uji. Hasil
akhir hipotesis ialah hasil yang tidak boleh ditafsirkan lain. Harus
berlaku umum. Maka itu, harus dibuat dengan amat serius, taat asas.

Menyimpangsedikitakan berakibatpadapembuatan kesimpulanyang
salah. Ini kcrap tcrus mengikuti seseorang yang hendak menuliskan
temuannya. Mereka tidak sempat untuk memikirkan hal-hal lain
selain berkutat dengan teori-teori yang dikuantitatifkan, dikaitkan
dengan metoda penelitian dan teknik pencarian data. Kesiapan
membuat laporan secara writing enterprise bukanlah acuan. Semua
itu tidaklah salah. Bukan sesuatu yang buruk. Sebab, sudah memiliki
logikanya sendiri.
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Naraun, menjadi berbeda bila dikaitkan dengan tulisan yang
bersifat kualitif.

Banyak orang merasa en/oy membaca tulisan ilmiah kualitatif.
Laporan kualitatif dipenuhi dengan deskripsi, detil pcnuh warna, dan
sifat-sifat tidak formal. Tidak diisi dengan nada-nada laporan netral,
kata Neuman (1997: 328), yang dalam kuantitatif dipengaruhi bahasa
statistik yang cukup kuat. Laporan kualitatif mcmberi perasaan kepada
pcmbaca, mengenai pelbagai peristiwa dan orang-orang tertentu dari
seting sosial yang konkret. Tulisan kualitatif memang memerlukan
di antaranya keterampilan menulis -setelah dedikasi, kerja keras, dan
sensitivitas yang dikembangkan selama melakukan studi.

Mereka memusatkan perhatian pada soal-soal aksesbilitas sub-
sub kultur the others, akses-akses seorang aktor ke dalam lingkungan
sosialnya, atau hubungan antara deskripsi sosiologis dan konsepsi
tindakan-tindakan seorang aktor sosial. Mereka melaporkan
dokumentasi kejadian-kejadian riil, rekaman omongan-omongan
orang (melalui kata-kata, gerak-gerik, dan nada-nada bicara), amatan
kelakuan-kelakuan yang spesifik, studi dokumen-dokumen tertulis,
atau penyelidikan imaji-imaji visual. Semuanya mengimplikasikan
aspek-aspek konkret kehidupan.

Berdasar indikasi itulah, di antaranya, tulisan kualitatif
memiliki daya enterprise. Sifat enterprise itu memiliki jejak sejarah
yang cukup panjang. Jejak sejarahnya bertaut dengan kisah sastra
(literary) memasuki balairung akademisi. Bagaimana kisah bahasa
sastra bertempur dengan bahasa disiplin ilmiah, dan kemudian
bagaiman sendi-sendi penulisan sastra memasuki dunia penulisan
scientiUc. Bagaiman dunia subjektif) lalu diakui keberadaannya, dan
bcrsanding dengan dunia objektif.

Sejak abad ke-17, menurut Clifford & Marcus (1986:5) - seperti dikutip
Richardson dalam Denzin & Lincoln (2005:960-961), dunia penulisan
dibagi dua. Yang satu tertuju pada dunia penulisan literary (sastra).
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Yang satu lagi, Mrfokus kepada dunia scientific (keilmuan). Penulisan
sastra terkait dengan macam tulisan fiksi, retoris, dan subjektif.
Sedangkan, bahasa ilmu berasosiasi dengan fakta, bahasa lugas {plain
language), dan obyektif. Fiksi "disalahkan" karena merusak realitas,

tidak scperti ilmu yang meletakan "kebenaran" berdasarkan laporan
objektif yang diamati secara pasti, tidak ambigu.

Selama abad ke-18, kritikan terhadap sastra makin intensif.
John Locke, David Hume, dan Jeremy Bentham. Locke menyerang
bahasa figuratif sastra telah mengacaukan "benda" dan "pikiran".
Hume menggambarkan para penyair iaiah sebuah keahlian yang
dimiliki para pembohong. Bentham menegaskan bahwa bahasa yang
ideal ialah bahasa yang tidak bercampur dengan simbol-simbol yang
ambigu, I?;cf/o/3aj7Samuel Johnson's menyatakan bahwa pemaknaan
bahasa yang harus sepersis ketepatan hitungan aritmetis.

Tapi, dari dunia linguistik, Marquis de Condorcet mulai
mengenalkan terminologi lain. Condorcet mengintrodusir keampuhan
ilmu sosial, sebagai pembawa "knowledge of the truth", itu ternyata
punya nilai error. Tidak seperti dikatakan banyak pihak, ia menilai
bahwa presisi bahasa ilmu sosial itu mudah er/orbila merabahas isu-
isu moral dan sosial.

Pada abad ke-19, sastra dan science membelah dua domain.

Sastra mengabsahkan diri ke dalam domain seni dan budaya,
menyangkut nilai-nilai seperti taste, estetika, etik, humanitas,

dan moralitas - melalui bahasa-bahasa metaforis dan ambiguitas.
Sementara science, meneguhkan bahasa yang objektif, presisi, tidak

ambigu, non-kontekstual, dan non-raetaforik.

Tapi, di abad ini, penulisan sastra mulai mcncuplik kepentingan,
status, impact, dan nilai-nilai kebenaran ilmu pengetahuan. Banyak
penulis sastra mcnghasilkan karya yangn mengandung science. Karya-
karya realisme sastra misalnya menggabungkan ilmu pengetahuan
dengan penulisan fiksi. Contohnya, Honore de Balzac. Balzac
menggambarkan masyarakat sebagai organisme sejarah dengan
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spesies-spesies sosial bagai zoological species. Para penulis realisme
sastra bergeralc ke area pencarian che reasons or causes dari sosial
effects. Dalil ini dipakai, scbagai prinsip dasar, ketika menggambarkan
persoalan kemasyarakatan. Balzac bahkan menyatakan bahwa sebuah
novel ialah instrumen dari science inquiry. Novelis sastra Emily Zola
menggariskan naturalisme, lewatesainya The Novel as Social Science.
Dan, menyatakan: "evolusi naturalistik telah memberi tanda pada
abad ini, mendorong semua manifestasi inteligensia kemanusiaan ke
dalam bagian dari dunia scientific." Sastra telah diatur olch ilmu,
governed by science (Xo\a, 1880/1965:271; dalam Richardson).

Di sepanjang abad ke-20, terjadi saling pengaruh antara
science dan sastra. Keduanya bergabung dalam kompleksitas tcrtentu.
Demarkasi "fakta" dan "fiksi", lalu "kebenaran" dan "imajinasi",
mulai mcnghablur. Berbagai pihak mulai menyampurkannya. Ini
melahirkan daya panas tcrsendiri pada perdebatan tertentu.

Yang paling terasa perdebatannya, menurut Richardson

(mengutip Denzin, 2005: 961), di bidang jurnalisme. Thomas Wolfe
membawakan gaya pelaporan new Journalism, sebuah pelaporan
jurnalistik yang memakai gaya penulisan sastra yang kuat. Hasil
laporannya membuat publik tak lagi melihat laporan berita biasa.
Fakta dituturkan sepersis Tiksi sastra", di mana penulis berdiri
sebagai pusat pencerita.

Pada 1970-an, terjadilah "crossovef antara kebenaran dan
imajinasi dalam jenis oxymoronic genres melalui penamaan gaya-
gaya penulisan "creative nonfiction", "faction", "ethnographic
fiction", the "nonfiction novel', dan "true fiction". Pada 1980-an,
novelis E.LDoctorow (Fishkin, 1985: 7) menggariskan pernyataan,
"tidak ada lagi batas yang jelas antara fiksi dan nonfiksi, yang ada
hanyalah naratif." Penulisan secara naratif menjadi tiang berbagai
genre penulisan.

Meski daya hablur berbagai genre membias pemahaman segala
tulisan jadi sejenis narrative writing, Richardson tetap melihat ada dua
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perbedaan. "Perbedaan utamanya memisahkan penulisan flksi dari
penulisan keilmuan," tegasnya (h.961). Perbedaannya bukan sekadar
bahwa teks itu bcnar-benar fiksi atau bukan fiksi. Tapi, lebih tertuju
pada soal klaim si penuiis sebagal si pencipta teks, the claim that
author makes /or the fexf. Jadi, pengklaiman bahwa sebuah kerja fiksi
memiliki perbedaan retoris dengan kerja ilmu sosial; "Declaring that
one's work is fiction is a different rhetorical move than is declaring
that one's work of social science, " jelas Richardson. Dua perbedaan
ini membawa perbedaan khalayak, dan mengimplikasikan perbedaan
publik dan politik. Dan juga bagaimana sebuah "klaim kebenaran"
punya kemungkinan bisa dievaluasi. "Perbedaan ini tidak saling
melebihi atau mengurangi," tegas Richardson.

Semua itu menunjukkan adanya pergeseran batas-batas prinsip
pemetaan pelaporan ilmiah. Berbagai jenis wacana tradisi keilmuan
dijungkirbaiikkan sedemikian jauhnya, sampai status seorang pemikir
pun menjadi sulit diletakkan di satu tempat. Misalnya, seorang
Foucault: apakah ia seorang sejarawan, filsuf, atau teoritikus politik?
Seorang Thomas Kuhn: apakah ia seorang sejarawan, filsuf, atau
sosiolog pengetahuan?

Dekonstruksi analisis berbagai ilmuwan memperlihatkan
bagaimana semua disiplin memiliki kerangka-kerangka sastra dan
pendekatan-pendekatan retorikal, seperti dalam memaparkan tabel-
tabel probabilitas, rekaman-rekaman arsip, dan iaporan-laporan orang
pertama.

Richardson merujuk pada uraian B. Agger (1989) dalam Reading
Science: A literary, political and sociological analysis, P.A. Atkinson
(1990) dalam The Ethnographic Imagination: Textual Constructions
of Reality, L. Brodkey (1987) dalam Academic Writing for Social
Practices, P.T. Clough (1992) dalam The End(s) of Ethnography: From
Realism to Social Criticism, R.Edmondson (1984) dalam Rhetoric
in Sociology, J.S. Nelson 8c A. Megill & D.N. McCloskey (1987)
dalam The Rhetoric ofHuman Science: Language and Argument in
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Scholarship and Human Affair, H.W Simons (1990) dalam Rhetoric
in the Human Science.

Sir Bettrand Russel, filsuf Inggris, mendapatkan Hadiah Nobel
untuk kesusastraan pada 1950, "sekalipun dia tak menulis sebuah
novel atau menerbitkan sebuah kumpulan sajak pun," nilai Ignas
Kleden (2004: 405). Russel menulis tiga jilid Principia Mathematica,
bersama A.N. Whitehead. la juga menulis buku epistemologi penting,
Human Knowledge: Its Scope and Limits, atau History of Western
Philosophy.

Kalangan ilmuwan di berbagai bidang disiplin larut ke dalam
pertautan dengan dunia kreatifitas sastra, dan banyak mendekonstruksi
penulisan ilmiah dan sastra.

Sebagai contoh, dapat dipetik di sini uraian Clifford Geertz,
dalam Blurred Genres; The Refiguration of Social Thoughts:, Local
Knowledge dalam Kleden, 2004: 409), tentang menghablurnya
genre pemaparan teoritik ke dalam deskripsi-deskripsi studi sastra:

Yang terjadi adalah bahwa penyelidikan-penyeiidikan fiisafat tampak
scpcrti studi sastra, ... pembatasan ilmiah tampak seperti belies lettres
morceaux (Lewis Thomas, Loren Eiseley), sejarah-sejarah barck terdiri
dari persamaan-pcrsamaan dan tabel-tabel atau kcsaksian di depan
pcngadilan (Fogel dan Engerman, La Roi Ladurie), tulisan-tulisan
dokumcnter terbaca seperti pengakuan yang sesungguhnya (Mailer),
parabel-parabel seperti etnografi (Castenada), risalah-risalah teoritis
tcrlihat seperti travelog (Levi-Strauss), argumcn-argumcn idcologis
disusun bagaikan peneiitian historiografis (Edward Said), studi-studi
epistemologis dibangun bagaikan csai politik (Paul Feyerabend),
polemik-polcmik mctodologis muncul sebagai memoar pribadi
(James Watson),....

Perkembangan sastra kian menegaskan penolakan pada satu anggapan:
sastra cuma berada di wilayah imajiner. Kalangan sastra kian menolak
pada penyejajaran sastra ke dalam posisi dan kegiatan hanyalah seni
berbahasa.
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Fiksi novelis dan imajinasi penyair kian ke sini, dalam dua
dasawarsa terakhir, di banyak tempat, tidak lagi semata dinllai ke
dalam tataran fantasi dan khayal. Hasil kesusastraan telah dikoleksi
sebagai salah satu sandaran referen bagi perkembangan wacana
intelektual; bukan lagi hanya dinilai sebagai medium hiburan.

Dikotomi fiksi dan fakta sudah tidak beriaku lagi, menurut

Ahmad Sahal ketika mengantar diskusi "fiksi dan fakta" di Jurnal
Kebudayaan Kahm (edisi 11, 1998). Melalui kupasan Sahal, dapat
dikatakan, ada keterkaitan antara potensi kreatifitas fiksi karya sastra
dengan pemikiran empirik. Kandungan pemikiran, dalam karya
sastra, terkait dengan realitas peristiwa kemasyarakatan. Teks nonsastra
yang berisi "kepastian dan ketunggalan" kesimpulan, "data cmpiris-
obyektiP' dan "pemikiran filosofis" ternyata tidak menjamin eksaknya
pemikiran ilmiah memastikan realitas - yang yang bersifat "panta
rei" (selalu berubah) itu. Ada "watak fiktiP' di dalam menyimpulkan
kecenderungan terjadinya "proses fluiditas dan ambiguitas" fenomena
sosial. Penemuan demi penemuan selalu memperbaharui kesimpulan
lama.

Pemikir filsafat sosial Ignas Kleden (2004:418-430) menyatakan
adanya ketidakbedaan "fakta" dengan "fiksi", atau sastra dengan
nonsastra. Penjelasan Kleden ini mengartikan metafor-metafor
imajinasi yang ditemukan pengarang sastra cidaklah "fiktiP". Karya
sastra mcmiliki "nara sumber" realitas empirik, dan mempunyai nilai
"faktual". Sastra bukan cuma berkaitan dengan fiksi tapi juga bisa
merincikan data dan fakta. Sastra bisa sebanding dengan kehebatan
temuan data disiplin ilmu empiris. Sastra dapat mengungkap fakta-
fakta historis sebagaimana catatan sejarah.

Ignas Kleden memulai awarannya melalui tiga istilah, " yang
menjadi sumber dan salah pengertian mengenai kenyataan dan
rekaan", yaitu; data, fakta, dan fiksi. Apa betul "ilmu-ilmu empiris
bcrhubungan dengan data, sejarah dengan fakta, sedangkan sastra
dengan /Iksi."

38



MENULIS ILMIAH METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

Istilah data, dalam istilah Latin, secara etimologis, menunjukan
arti yang sama dengan kata given dalam Inggris. Dare (Latin) adalah
togivedan bentuk infmitif bahasa Inggris. Data/given adalah bentuk
pas participle. "Jadi data (sebagai bentuk plural dari datum) berarti
scsuatu yang sudah diberikan," jelas Kleden. Hal ini terkait dengan
pikiran Karl.R.Popper, yang dikutip Ignas, mengenai keabsahan asal-
usul pengetahuan: "kesanggupan pengetahuan bertahan terhadap
eksperimen untuk mcmfalsifikasikannya." Dalam kaitan data, ini
berarti sesuatu yang diberikan alam sebagai sumbcr pengetahuan.
Bukan pertunjuk keabsahan pengetahuan. Positivisme memandang
data tersebut sebagai sesuatu yang datang dari alam, muncul
secara alamiah. Popper, menurut Ignas, sebaliknya, menyatakan
"pengetahuan itu bukanlah sesuatu yang berasal dari luar manusia,
mclainkan merupankan hasil, produk, dan buatan manusia." Maka
itu, "pengetahuan tidak dimulai dengan data, melainkan hanya bisa
dimulai dengan teori, sedangkan data berfungsi untuk menguji
kebenaran teori." Kebcnaran tidak akan unjuk gigi setiap hari, tapi
"lebih menyerupai keadaan yang tersembunyi di balik berbagai
kekeliruan dan pengetahuan yang salah.

Istilah fakta, menurut Ignas, tumbuh dari bahasa Latin factum
yang mengartikan "hasil dari apa yang sudah dilakukan dengan suatu
tindakan nyata". Satu fakta berarti bcrhubungan dengan "tindakan
yang menghasilkannya". Konsep fakta berhubungan erat dengan
"behaviorisme". "Berpikir" bukan merupakan kegiatan yang bersifat
faktual karena merupakan "tindakan mental yang sulit disaksikan
orang lain". Tapi menempeleng orang adalah fakta karena merupakan
"suatu tindakan lahiriah yang dapat diamati". Berbagai kenyataan
alam, yang seakan diberikan, disebut data. Kenyataan sejarah, yang
dipenuhi pelbagai tindakan buatan dan perlakuan manusia, disebut
fakta. Fakta berhubungan dengan pandangan bahwa manusia adalah
homo agens atau mahluk yang bcrbuat dan bertindak.
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Pada amatan lanjutannya, data dan fakta merujuk pada "indera
manusia". Data adaiah sesuatu yang "diterima" indera manusia,
sedangkan fakta adaiah sesuatu yang "dilakukan" indera manusia.
Istilah fiksi kemudian kerap "dikucilkan dari dunia nyata". Fiksi lalu
diartikan dengan "sesuatu yang tidak bisa ditangkap dan dilakukan
olah indera manusia".

Padahal, asal kata Latinnya fictio, dengan fingere sebagai kata
kcrjanya, merujuk pada pemahaman to fashion, to form, to construct,
to invent, to fabricate. "Jadi fictio", jelas Ignas, "berarti sesuatu yang
dikonstruksikan, ditemukan, dibuat atau dibuat-buat .... kaiaupun
ada unsur khayalan ... tidak menekankan scgi nonriilnya tetapi scgi
konstruktif, segi inventif, dan segi kreatifnya .... merujuk lebih kcpada
imajinasi dan angan."

Lewat pendekatan fenomenologis, kemudian terlihat bahwa
angan manusia itu tidak tertuju pada perbuatan menggantang asap
- petuah apak yang kerap disinonimkan dengan kesia-siaan perbuatan
manusia. Fiksi mengonsepsi adanya kemampuan memperscpsi dan
merumuskan manusia dalam merespon bentukan realitas dan pikiran.
Angan manusia menghasilkan sesuatu yang bersifat produktif, kreatif,
inventif, dan konstitutif. Ketika arti kemiskinan dan kemakmuran
didiskusikan ternyata tiap orang dipenuhi dengan ciptaan fiksi yang
mereferensikannya.

Imajinasi (fiksi) sastra dibuat dari kegiatan yang bersifat
konstruktif, inventif, dan kreatif. Imajinasi sastra merupakan upaya
mcngonstruksikan, menginvensikan, dan mengkreasikan kenyataan.
Fiksi sastra merupakan kegiatan penginderaan manusia terhadap
kenyataan sosial, memiliki keterkaitan dengan realitas-fakta. Kekuatan
"fakta" sastra diaktifkan oleh upaya sastrawan yang baik dalam membuat
"polisemi kata-kata, menggalakkan konotasi, dan mempermainkan
asosiasi mclalui berbagai eksperimen penciptaan metafor". Sastra
lalu menumbuhkan makna referensial dan tekstual yang baru. Data
peristiwa tidak hanya dijadikan fakta scjarah atau data ilmu sosial tetapi
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lebih ditcmpatkan sebagai simbol kcbudayaan. Dengan dcmikian,
kcterkaitan imajinasi sastra dengan realitas faktual terletak dalam upaya
menampilkan kenyataan secara semiotis. Kenyataan sosial atau empiris
tetap ada di balik kenyataan fiksi sastra.

Imajinasi menjadi alat bantu sastra dalam mereplikakan
pencitraan kenyataan. Hal ini dibutuhkan bagi manusia sebagai
mahluk sosial dalam berhubungan dengan kenyataan yangditemuinya
sehari-hari. Melalui imajinasi, fiksi sastra mengontruksikan data
dan fakta penderitaan bangsa Indonesia dalam kisah-kisah zaman
kolonial. Cerita-cerita pendek sastra mengungkapkan kenyataan
empirik tentang korban gusuran di kota Jakarta yang tidak diungkap
para penulis ilmu-ilmu sosial di zaman Orde Baru. Novel-novel
Pramoedya Ananta Toer mengungkap fakta-fakta historis berdasar
dctil-detil catatan sejarah di museum arsip-arsip nasional.

Imajinasi sastra, karena itu, menjadi satu sarana manusia

mcmenuhi kcbutuhannya akan "citra". Pencitraan ini diperlukan
manusia untuk memahami berbagai persoalan kemasyarakatan yang
terjadi. Akal dan pikiran manusia membutuhkan pencitraan sebagai
tempat menggantungkan pengertian dan tanggapannya: "Imajinasi
ialah alat bantu pikiran yang diciptakan untuk memahami atau
menyusun sebuah ide atau konsep."

Dengan demikian, imajinasi punya daya dorong sendiri. Daya
dorong imajinasi memperkuat tampilan fakta di dalam karya sastra.
Representasi faktual merupakan alat imajinasi sastra mcngembangkan
pemikiran tertentu. Tiap keping imajinasi, yang dilahirkan sastrawan
ketika memproses sebuah pemaknaan, tumbuh dari cerapan realitas-
faktual. Bukan hasil pekerjaan melamun yang tak memiliki konteks.
Selalu ada konteks yang melatari imajinasi-fiksi karya sastra. Estetika
sastra tumbuh dari kenyataan kehidupan masyarakat.

Penjelasannya mungkin bisa dilihat dari uraian Richardson ketika
menerangkan tentang metafor. "Penulisan ilmu sosial menggunakan
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berbagai metafor di setiap level," nilai Richardson (dalam Denzin &
Lincoln, 1994: 519; lihat juga, Denzin & Lincoln, 2005: 973). Metafor
merupakan tulang punggung bagi social science writing. Sebagai
tulang punggung, metafor ialah bagian tubuh yang secara koheren
merabuat tubuh manusia bisa menjadi tegak, berdiri. Secara esensi,
metafor ialah "the experiencing and understanding of one thing in
terms of another". Jadi, merujuk kepada penjelasan mengenai sebuah
pengalaraan atau pemahaman melalui terms yang lain, dihubungkan
dengan sesuatu yang lain.

Secara epistemik, ilmu sosial membutuhkan upaya untuk
menjelaskan pengetahuan apa yang hendak dijelaskannya, dan
pemahaman bagaimana yang hendak ditegaskannya. Metafor
menjadi alat bantu penjelasan* itu, sebagai penjelas kode truth-
value untuk domain lain. Misalnya, istilah pencerahan {enlighten)
yang mengindikasikan bagian atau temuan pengetahuan. Hal itu
merupakan metafor dari apa yang oleh Derrida (1982) dirujuk kepada
pandangan heliosentris pengetahuan, di mana pengetahuan secara
perlahan mulai menyinari berbagai kehidupan manusia dari masa
kegelapan. Metafor memiliki nilai filosofis dan komitmen nilai yang
bersifat netral. "Bahkan dalam fisika pun (sepsrti ditunjuk oleh Mary
Hese) teori tidak pernah bebas dari metafor-rr.etafor, yang dengannya
model-model baru, pandangan-pandangan baru, dan masalah-
masalah baru (...) harus dibuat plausibel," tulis Juergen Habermas,
dalam Philosophic und WIssenschaft als Literatur? (Dalam Kleden,
2004: 406).

Ambil contoh ketika Anda hendak membahas apa yang disebut
teori. Lakof& Johnson (1980: 46), seperti dikutip Richardson (dalam
Denzin & Lincoln, 1994, h. 519), menjelaskan, bahwa biasanya
ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi ketika sebuah temuan
pemikiran hendak diluncurkan menjadi sebuah teori, di antaranya:
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• What is the foundation of your theory
•  }bur theory needs support

•  ybur position is shaky

• Your argument is falliny a part

•  Let's construct an argument

•  The form of your argument needs buttressing

• Given vour framework, no wonder vour argument fell apart

Bebcrapa pertanyaan ini merepresentasikan mctaforyangdiungkapkan
ketika berada di dalam proses "membangun" sebuah teori, "theory
is building". Istilah-istilah seperti foundation, needs support, shaky,
falling a part, construct, form, framework, fell apart - yang banyak
dipakai dalam diskusi di dunia ilmu sosial, ini bisa dikatakan
sebagai ungkapan mctafor yang membantu wacana diskursif di suatu
ha! keilmuan sosial. Dalam ilustrasi di atas, metafor jadi sebuah
stuktur dari bangunan sebuah teori, dan jadi konstitusi sebuah
teori dijelaskan. Berbagai mctafor digunakan untuk menjclaskan
pengertian dan pengetahuan tersebut. Tanpa bantuan penggunaan
metafor (istilah-istilah) tersebut, diskusi mengenai bagaimana posisi
pemikiran seseorang di dalam membangun teori ini akan tersendat-
sendat. Diskusi keilmuan akan menjadi kcrepotan untuk membahas,
menilai, atau menentukan letak duduk perkara teori (yang hendak
dibangun) itu.

Bila ditarik lebih jauh lagi, penggunaan metafor ini mempunyai
sangkutan yang cukup mendalam. Dari garis dunia pendldikan,
dalam buku Contemporary Qualitative Research, Exemplars for
Science and Mathematics Educators, Taylor & Wallace (2007: 13)
menggambarkan rambahan riset Kualitatif, yang telah memasuki
masa pascaepistimologis yang telah berperspektif "opens creative
design space" di dalam pertemuannya dengan yang namanya
"knowledge"-, di mana kompleksitas dan dinamika knowledge telah
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menjadi "partial, contingent, perspectivai, dialogical, ambiguous,
unfolding, imaginative, dialectical, and contextual in nature"; dan,
berbagai warna keilmuan sosial itu mcmengaruhi dunia pendidikan
matematik dan ilmu pengetahuan {mathematics and science
education). Pengaruhnya, bagi dunia Western Modern Science
and Mathematics (WMSM), telah memberi bentukan "alternative

knowledge metaphors", dalam rambahan riset-riset seperti ini:

• personal practical knowledge, professional knowledge landscapes,
practical reasoning (Clandinin and Connelly, 1995; Connelly
and Clandinin, 1985; Fenstermacher, 1994)

• knowledge as propositions or assertions (Erickson, 1998)

• metaphorical knowledge, embodied knowledge, knowledge as

myth (LakofF and Johnson, 1980; Campbell, 1973)

•  critical reflective thinking knowledge as praxis, knowing as
transformation (Brookfield, 1995; Grundy, 1987; Mezirow, 1991)

• knowing as philosophising, knowing as flctive imagining
(Bridges. 2003; Clough, 2002)

• knowledge as conversation (Kvalc, 1996)

• narrative knowing, realist, impressionistic, and confessional
knowing {Batone, 2001; Bruner, 1986; Van Maancn, 1988)

• poetic, pbronetic, contemplative, and dialogical ways of
knowing (Henderson and Kesson, 2004)

• knowledge as connoisseurship, knowing as love, holistic
knowledge, sacred or spiritual knowledge, wisdom knowledge,
integral consciousness (Eisner, 1991; Palmer, 1993; Smith, 2001;
Wilber, 1999)

Penggunaan metafor bagi wacana keilmuan sosial sendiri telah
merasuk ke banyak tempat. Berbagai model metafor dipakai di
berbagai tempat ilmu sosial. "Ada di functionalism, role theory, game
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theory, dramaturgical analogical, organicism, sosial evolutionism, the
sosial system, ecology, labeling theory, equilibrium, human capital,
the power elite, resource mobilization, ethnic insurgency, developing
countries, stratification, dan significance test," contoh Richardson
(dalam Dcnzin & Lincoln, 1994, h. 520).

Mctafor malah telah lama mengorganisir kerja sosiologis,
dan membantu penginterpretasian fakta-fakta. Fakta-fakta menjadi
intepretatif melalui struktur metafor. Konstitusi nilai
pengetahuan sosiologis terjadi karena upaya membuahkan makna
{the'sense making) di tiap rincian fakta ditemukan: dan melalui
itulah, metafor membantu. Semua itu diterangkan Richardson dalam
rangka menjelaskan bentuk penulisan kualitatif yang memiliki
kerangka sejarah.

Ciri Kualitatif

Ada bcberapa asumsi kunci dari apa yang disebut tulisan ilmiah
kualitatif itu. Di sini, akan coba diuraikan bcberapa asumsi kuncinya.
Bahasannya merujuk pada beberapa ciri dari apa yang disebut
qualitative research theory.

Penulis kualitatif, menurut Gorman & Clayton (1997: 23-
24), mclaporkan meaning of events dari apa yang diamati penulis.
Laporannya berisi amatan berbagai kcjadian dan interaksi yang
diamati langsung penulis dari tempat kcjadian. Penulis tcrlibat secara
partisipatif di dalam observasinya. la berada dan hadir di dalam
kcjadian tersebut. Ini yang disebut amatan langsung di sini. Maka itu,
sifat kejadiannya juga bersifat spesifik {specific situations). Kcjadian
yang memiliki nilai spesial, mempunyai kckhususan tertentu.

Penulis ialah seorang yang baru bisa mcnulis setclah ia
mengobservasi kejadiannya. Selama meneliti, ia tidak tahu apa yang
terjadi, ia tidak bisa mcramalkan fenomcna kejadiannya - yang
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kalau di dalam tulisan kuantitatif, sudah dihipotesiskan, sudah
diduga kejadian yang akan terjadinya. Ketidaktahuan itulah yang
mcnolongnya jadi lebih baik dalam melaporkan pemaknaan pelbagai
kejadian {the meanings of events) yang ditelitinya. la menjadi pelapor
yang ingin memahami secara utuh apa-apa yang yang terjadi, hal-
hal yang menjadi objek amatannya, pemaknaan dari kejadian yang
ditelitinya.

"Tujuan akhir tulisan kualitatif ialah memahami apa yang
dipelajari dari perspektif kejadian itu sendiri, dari sudut pandang
kejadiannya itu sendiri," kata Gorman dan Clayton. Tidak dapat
dipungkiri bahwa penulis akan ikut mempcngaruhi realitas yang
tengah ditelitinya - dan bisa juga mendistorsi peristiwa yang
diamatinya. Akan tetapi, distorsi itu setidaknya diminimalisir oleh
metoda amatan yang dipakainya. Dalam keadaan begitulah, penulis
ilmiah kualitatif menerangkan pemaknaan kejadian/peristiwa yang
ditelitinya, menjadi seorang pencatat detil-detil berdasarkan perspektif
dan sudut pandang kejadian/peristiwanya itu sendiri. la melaporkan
pcmahaman sebuah kejadian melalui kejadiannya sendiri.

Riset kualitatif memroses pencarian gambaran data dari kontcks
kejadiannya langsung, sebagai upaya melukiskan peristiwa scpcrsis
kcnyataannya, yang berarti membuat pelbagai kejadiannya scperti
merekat, dan melibatkan perspektif (peneliti) yang partisipatif di
dalam pelbagai kejadiannya, serta menggunakan penginduksian
dalam mcnjelaskan gambaran fenomena yang diamatinya (Gorman
& Clayton. 1997: 27)

Ada banyak hal yang cukup kompleks untuk mengurut perbedaan
tulisan kualitatif dengan kuantitatif. Dalam kuantitatif, tulisan
menggunakan ketepatan analisis statistik pengukuran numerik,
dan pelbagai sampcl orang atau objek. Kerangka tulisan kualitatif
menyampaikan data secara naratif perkataan orang atau kutipan,
berbagai tcks, atau wacana lain. Materinya mengeksplorasi pemaknaan
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ketika orang-orang, misalnya, melakukan tindakan komunikasi
dan menginterpretasikannya ke pada konteks yang luas. Sebuah
teori dibangun sccara bottom-up, secara induktif. Penulisnya tidak
menghipotesis apa ujung amatannya.

Kualitatif Itu Subjektif

Kita beruntung berada di era postmodenist, seru Richardson dalam
Writing A Method of Inquiry {dAzm Dcnzin & Lincoln, 1994: 517;
iihat juga, Denzin & Lincoln, 2005: 961). Postmodernism telah
mempengaruhi perkembangan segala disiplin iimu, dari humanisme,
arts, fiiosofis, sampai natural science. Batas-batas dan regularitas
bcrbagai disiplin keilmuan dibongkar. Studi sastra memakai
pertanyaan-pertanyaan sosiologis, iimuwan sosial menulis fiksi,

koreografer mengerjakan sosiologi, dan seterusnya. Postmodernism
menegaskan keraguan terhadap segala metoda atau teori, wacana
atau genre, tradisi atau kebaruan, sebagai sesuatu yang universal dan
bisa diklaim sebagai as the right (kebenaran), atau hanya dimiliki
oleh otoritas pengetahuan tertentu. Kebenaran postmodernism
memasukan berbagai kepentingan lokal, kultural, dan kckuatan
politik pinggiran - yang selama ini dilupakan. Tapi, postmodernism
tidak juga berarti membuang segala konvensi metoda pengetahuan
dan pcnyampaian yang telah ada. Postmodernism lebih merupakan
sebuah metoda standar yang terbuka untuk pemakaian metoda baru,
termasuk keterbukaan memasukkan unsur "subjektiP penulis kc
dalam tulisan.

Konteks kesangsian para postmodernist ialah tidak meyakini
segala metoda itu equally. Tidak ada metoda yang mendapat status
priviliged. Antara sastra dan ilmu, misalnya, tidak ada status yang saling
menaklukkan. Selain itu, kalangan postmodernist mtnetapkzn bahwa
kita bisa "tahu sesuatu" tanpa hams mengklaim "tahu segalanya".
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Memiliki sebungkah pengetahuan, atau sesuatu pengetahuan yang
bersifat lokal, adalah sama dengan "pengetahuan" [knowing. Para
penulis menggariskan kerja kualititatif di dalam menyelidiki dan
menyajikan temuan-temuannya, tanpa berupaya menjadi Tuhan,
to play God, sebagai pembawa Kebenaran Mutlak: penulisan tidak
sepersis kemestian narator pembawa universalitas, tapi hanya menjadi
pembawa pengetahuan yang bersifat temporal dari seorang subjek
- yang ingin menyampaikan sebuah soal yang ia ketahui.

Dari sinilah, terjadi personaiitas kepenulisan. Para penulis
kualitatif menjadikan tulisannya sebagai barang mainan yang bisa
berpikir, bukan mainan yang pasif menunggu perintah si pemilik
mainan. Objek penelitiannya bukan lagi menjadi sebentuk barang
yang jauh jaraknya. Tulisannya seakan menghadirkan sosok si penulis
berada dekat dengan pembacanya, berbicara tanpa jarak dengan
pembacanya. Penulis kualitatif masuk, badlr, ke dalam uraian
tulisannya. Berbeda dengan tulisan yang dibuat secara kuantitatif.
Penulis mengadakan jarak dengan tulisannya. Perabaca mencari nilai
objektifitas di tiap penjabaran, analisis, sampai kesimpulannya. Ada
batas antara perabaca dengan penulis, atau antara penulis dengan
tulisannya sendiri. Melalui paradigma positivis dan post-positivis,
misalnya, penulis raeng-kuantifikasikan jarak dirinya dengan
temuannya, serta jarak dirinya dengan perabaca, ke dalam tabel-tabel
dan ringkasan penjelasan, berdasar berbagai variabel, hipotesis, dan
proposisi yang raengantarkan sebuah teori kepada kasus-kasus dan
efek-cfek tertentu.

Bag! penulisan ilmiah kualitatif, sosok penulis meraang seperti

mengadakan pcrbincangan kepada perabaca di tiap bagian laporannya.
Hal ini raeletakan penulis ke dalam ruang publik sebagai pembawa
persoalan yang penuh personaiitas. "That gives the writer a public
personal," kata Denzin (dalam Denzin & Lincoln, 1994 : 502).

Persoalan-persoalan macam feminist, ethnic models, atau
cultural studies, disampaikan penulis sebagai sebuah perspektif yang
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diharapkan memberi pengertian tertentu kepada pembaca. Pelbagai
pembaca diajak mengobrol, secara subjektif, mengenai soal-soal seperti
feminis, gay-lesbian, etnis yang tertindas, Marxis, konstruksionis,
teori-teori grounded, fenomenologi, atau tcks interaksionis.

Jika interpretasinya memakai paradigma konstruktivis
{construcdvisi}, penulis mempresentasikan teks berdasar kerangka
desain dan pemahaman-pemahaman tertentu. Dalam interpretif, atau
fenomoneiogi, penulis menyajikan realitas-realitas sosial yang telah
dikonstruksi, gcneralisasi-generalisasi lokal, pusat-pusat interpretif,
khasanah pengetahuan, inter-subyektifitas, pemahaman-pemahaman
praktis, dan pembicaraan-pembicaraan tak umum. Para penulis
feminis biasanya mengetengahkan persoalan gender, reflcksifitas,
emosi, dan orientasi aksi {an action orientation) - seperti, bagaimana
ideologi orangtua tunggal {single parent) bekerja di soal pendidikan.
Para penganut teks-tcks Marxis dan emansipatorls mcnekankankan
pentingnya term-term semacam tindakan {action), struktur, kultur,
dan kekuasaan, yang dikaitkan ke dalam soal-soal kemasyarakatan.
Dalam contoh poststrukturalisme - seperti diungkap C.Weedon,
dalam Feminist practice and poststructuralist theory (1987), yang
dikutip Richardson (him. 518), terjadi hubungan antara bahasa,
subjektifitas, organisasi sosial, dan kekuasaan {power).

Dalam kerangka dunia pendidikan Modern Science and
Mathematics (WMSM), para peneliti Kualitatif telah membuat
pelaporan riset dengan warna arts-based genres sebagai sebuah gaya
penulisan. Taylor & Wallace (2007: 4-5) menjelaskan bagaimana gaya
penulisan para periset pendidikan matematik dan pengetahuan alam
ini memakai "subjektifitas pengetahuan" {subjectivity knowledge),
melalui kerangka penulisan kesastraan {literary settings). Mereka mulai
mengembangkan standar penulisan akademik WMSM yang biasanya
bersifat "objective, dispassionate, third-person, passive voice'. Mereka
memasukkan "suara penulis {authorial voices) pada kedalaman gaya
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personal: "the first-person narrative voice of the storytellef, suara
naratif orang-pertama dalam pengisahan. Taylor & Wallace (him. 4)
mengilustrasikan contoh<ontoh muatan gaya-gaya penulisan the
first-person narrative yang telah dikembangkan para periset dunia
pendidikan matematik dan pengetahuan alam ini, sebagai berikut;
"confessional tales that disclose unanticipated exigencies offieldwork
and authentic shifts in research focus and design (Wallace and Wildy,
2004); impressionistic and fictive tales highlighting lived experience
in colourful, dramatic, and sensory tones (Geelan and Taylor, 2001;
Taylor, 2002); poetically soulful renditions of teacher-student
relationships (Song and Taylor, 1005); fictive plays portraying
autobiographical experiences of impoverished pedagogy(Xsi\t.e\.3.nd
Taylor, 2005/'.

Berdasar perkembangan yang diaraatinya, Taylor & Wallace
(hlm.4) melihat, bahwa "Arts-based modes of expression provide
unique opportunities for contemporary qualitative researchers to
portray the process of coming to know in thoughtful, emotional, and
spiritual terms, enabling them to express heartfelt moral concerns
about the need to transform the sometimes parlous state ofscience
and mathematics education."

Dan, dengan mengutip berbagai pemikiran dan temuan pakar
Iain, Taylor & Wallace juga mengindikasikan:

The new genres also pose a major challenge co the standard WMSM-
based disseriacion/lhesis structure of literature review, methodology,
results, and conclusions.... Given the emergent nature of qualitative
inquiries (including emergent questions, methods, and literature

reviewing) and the requirement to make transparent the progressive
development of the researcher's subjectivity, dissertations/theses
in diachronic and electronic form are beginning to make use of
hyperlinking to provide the artful reader with non-linear reading
pathways....
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Induktif Menjadi Cara Berpikir

Tulisan kualitatif memang menekankan pentingnya memahami
bagaimana orang meninterpretasikan bcrbagai kejadian di dalam
kehidupan mercka.

la memasang satu atau dua research question (pcrtanyaan
riset) sebagai pembimbing, nilai Baldwin dkk. (2004: 41) ketika
menerangkan How Do We Build Inductive Theory? Pertanyaan riset
itu menginterogasi, misalnya, apa konsep atau makna-perilaku orang-
orang dalam keseharian hidup mereka, bagaimana proses komunikasi
itu bisa terjadi, atau bagaimanakah dua atau lebih gejala (atau konsep)
saling berhubungan. Tulisannya tidak memproklamasikan pernyataan-
pernyataan {statements) yang meramalkan hasil akhir. Sebagai contoh,
misalnya, apa yang dikerjakan seorang pembicara untuk menghentikan
pcmbicaraan yang berlebihan? Laporan bahasannya kemudian ditulis
dengan, misalnya, menyimak dengan tekun berbagai hal (pemikiran,
perilaku, dan sebagainya) yang dilakukan orang tersebut, ditambah
bcrbagai pengalaman atau pendapat dari orangorang lainnya. Penulis
bisa menarik kejadian itu dengan menuliskannya melalui pengalaman
orang tersebut (konsep A), atau pengalaman praktis berbagai orang
(konsep B).

Laporan induktif tulisannya kemudian memaparkan
obsevarsi penulis mcngenai si pembicara itu. Ditambah dengan hasil
wawancaranya dengan berbagai orang tcntang perilaku pembicara
macam itu. Tulisannya dipenuhi dengan paparan-paparanyangdidapat
melalui observasi, atau wawancara, untuk menjawab pcrtanyaan riset
yang bersifat tcrbuka {open-ended questionnaird}.

Yang jelas, pelaporan model deduktif yang mengembangkan
tcori {to develop theor}) ialah tipikalnya metoda kuantitatif. Dan
metoda kualitatif ialah pelaporan yang menggunakan pendekatan
induktif untuk membangun teori (fo theory building.
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Berikut ini adalah contoh bagaimana pendekatan induktif,
yang masih dibayang-bayangi pola deduktif, melalui laporan riset
Marketing relationship mencoba mengetahui pengaruh budaya.
Penulisnya ialah David Gilbert dan Jenny Tsao (2000), yang raeriset
Exploring Chinese cultural influences and hospitality marketing
relationships (dalam International Journal of Contemporary
Hospitality Management 12/1, 2000, 45±53, # MCB University
Press], Laporan riset ini mengetengahkan pengaruh budaya Cina
dalam hubungan peraasaran di dunia jasa perhotelan. David Gilbert
(Pengamat di bidang pemasaran pariwisata, Studi Manajemen pada
Sektor Jasa, University of Surrey, Inggris) dan Jenny Tsao (Peneliti,
Studi Manajemen pada Sektor Jasa, University of Surrey, Inggris)
melaporkan bagaimana Pengaruh Budaya Cina dan Marketing
relationship di Bidang Jasa Perhotelan. Beberapa kata kunci di
dalam laporan riset ini ialah: Hotels, China, Culture, Relationship
marketing.

Pemasaran selalu menjadi bagian dari perubahan aktivitas
ekonomi, balk di dalam bidang jasa dan pelayanan. Pada
perkembangannya, pengaruh sosio-kultural diidentifikasi menjadi
determinan di dunia marketing behavior, menegaskan bahwa dunia
pemasaran sebagai bagian dari kultural merupakan fenomena ekonomi.
Pengaruh perbedaan budaya di dalam aktifitas bisnis menjadi nyata,
namun tidaklah mudah untuk menganalisis, menjelaskan, atau
mengkategorikannya.

Aspek kultural menjadi kekuatan dan elemen pembantu bagi
manajemen Jasa perhotelan. Perbedaan kultural mempengaruhi akhir
keberhasilan dari kegiatan bisnis. "This exploratory study," menurut
Abstraksi Jurnal ini:

pengujian terhadap pendekatan baru dalam membahas relationship
marketing (RM) di dalam konteks kultur ketimuran, khususnya dalam
mengetahui konteks dan konstruksi relationships di komunitas
Cina. Tradisi kultur Cina menekankan interaksi manusiawi. Esensi
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intcraksinya dinamakan kuan-hsi {personalrelationship) di mana bila
dikaitkan dengan konsep Western ialah bahwa jaringan kuan-shi itu
mcngelilingi setiap aspek komunitas Cina, pengaruh sosial, politik
dan perhubungan komersial. Dasar dari teori RM yang diorientasikan
ke dalam perbedaan kultur dievaluasi, dan kcgiatan sehari-hari RM
bescrta spesifikasi kultur Cina di dalam konteks manajcmcn hotel di
Taiwan juga dievaluasi.

Gilbert dan Tsao mcnginduksi format laporannya ke dalam urutan
uraian sebagai berikut:

• Kompetisi Industri Hotel di Taiwan dan Perkembangannya.
•  Pendekatan Baru di Bidang Pemasaran
•  Pendekatan Budaya dalam Praktik Pemasaran
•  Pentingnya Mengenali Perbedaan Budaya
• Kuan-hsi (hubungan personal) / jaringan

•  Face (Mien-tsu)/ (lien)

• Metodologi Penelitian

•  Temuan

• Marketing relationship c/alam hubungannya dengan Budaya
Cina

•  Perbedaan Strategi Pemasaran untuk Pelanggan Cina dan Barat.

•  Simpulan

Gilbert dan Tsao memulai laporannya melalui fenomena kompetisi
di dunia industri perhotelan di Taiwan. Dalam catatan risct
Gilbert dan Tsao, pemerintah Taiwan telah merencanakan dan

mempromosikan pariwisata sejak tahun 1956. Dunia perhotelan
merupakan sarana untuk mengembangan pariwisata. Pada tahun
1960-an hotel-hotel bertaraf internasional mulai dibangun di Kota
Taipei. Hasilnya, pada tahun 1965 terdapat tiga hotel internasional.
Perkembangan yang tersendat-sendat itu kemudian berubah. Pada
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tahun 1995, dunia pariwisata telah mendapatkan sarana perhoteian
sebanyak 27 hotel. Jumlah kamar pun bcrtambah dari 736 menjadi
10.257 (TNTO, 1996). Banyaknya hotel yang bermunculan
menyebabkan terjadinya persaingan, berkaitan dengan perubahan
struktur pasar dan pemilihan alternatif scgmen. Dan dalam lima
tahun terakhir, saat riset ini dilaporkan, angka penjualan dan tingkat
okupansi hotel-hotel internasional di Taipei berkembang sejalan
dengan peningkatan kunjungan wisatawan.

Dari gejala itulah, Gilbert dan Tsao meneropong Pendekatan
Baru di Bidang Pemasaran. Dasar pemikirannya, filosofi relationship
marketing adalah membangun hubungan jangka panjang dengan
pelanggan. Dengan me-maintain pelanggan dan mengaplikasikan
relationship, dalam fungsi pemasaran, perusahaan akan dapat
menciptakan nilai lebih bagi pelanggan, bukan hanya nilai produk
seperti yang terdapat dalam konsep pemasaran tradisional.

Upaya itu membutuhkan Pendekatan Budaya dalam
Praktik Pemasaran. Gilbert dan Tsao mengutip bcrbagai uraian yang

menjelaskan pemasaran dan bisnis secara umum dalam lingkungan
antarbudaya, seperti: Usunier (1993), Hall (1990), Hofstede (1984) dan
Adler (1991). Beberapa pakar itu melihat bahwa perbedaan budaya
memiliki dampak penting pada hasil beberapa aspek manajemen,
seperti: pemasaran, manajemen, kepemimpinan, pengambilan
keputusan, dan sebagainya. Dalam studi ini, budaya Cina digunakan
untuk menganalisis marketing relationship dalam konteks budaya
Cina. Budaya Cina dipakai sebagai alat penganalisis peramasalahan
di dunia bisnis. Negara-negara yang termasuk dalam wilayah
budaya Cina di sini adalah Taiwan, Cina, Hongkong, Makao, dan
Singapura.

Untuk mengenali permasalahan tersebut, Gilbert dan Tsao

menunjukan menekankan Pentingnya Mengenali Perbedaan

Budaya. Keduanya merumuskan bahwa budaya adalah a shared pattern
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of being, thinking, and behaving; something learned from childhood
through sosialization; something deeply rooted in tradition that
permeates all aspects ofany given society pCing, 1995). Bagi konteks
kultur Cina, dikaitkan dcngan marketing relationship, kultur menjadi
titik inklinasi yang mendukung perbedaan orientasi hubungan. Dalam
hubungan interpersonal masyarakat Cina, konsep Mien-tsu [facd)
dan jen-chin (human obligation) merupakan pranata kultur yang
mesti diperhatikan. Fenomena sosial seperti inl dikenal dengan nama
kuan-shi (hubungan personal). "Konsep sosial budaya merupakan
kunci untuk memahami budaya masyarakat Cina," menurut King
(1991) - seperti dikutip Gilbert dan Tsao, "sebagai bagian penting
dari manajemen kehidupan sehari-hari mereka, yang mencakup juga
perilaku bisnis". Konsep sosial budaya seperti ini dipakai Gilbert dan
Tsao dalam menjelaskan karakteristik relationship di dalam kultur
Cina ketika membuat kesepakatan pelbagai hubungan bisnis.

Kuan-hsi (hubungan personal) kemudian dijelaskan. Gilbert dan
Tsao mendasarkan pemikirannya pada konsep marketing relationship
sebagai proses pertukaran antarbagian yang menjadi tujuan hubungan
jangka panjang yang menghasilkan interaksi personal. Proses ini
berlangsung secara tidak mudah, dan memungkinkan terjadinya
perkembangan peran yang diakibatkan oleh perbedaan individu,
kesamaan, antipati, dan sebagainya. Maka itulah, dalam marketing
relationship, pembuatan dan pemakaian jaringan sosial menjadi
sebuah metode yang penting dalam membagun hubungan istimewa
antara pembeli dan penjual. Sejak lama, kuan-hsi merupakan karakter
kultur yang selalu ada di dalam transaksi pada masyarakat Cina. Dalam
hubungan bisnis, kuan-hsi dipertimbangkan untuk menggambarkan
koneksi atau jaringan agar individu aman dalam bisnis. Kuan-hsi,
sebagai konsep sosial budaya, melekat dalam Confucian Socio
Theory, dan masuk dalam bentuk dan konstitusi struktur sosial di

dalam masyarakat Cina. Kepercayaan personal merupakan kunci
mekanisme kuan-hsi, dan didasarkan pada partnership.
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Gilbert dan Tsao menjelaskan Face (MJen-tsu)/ (Hen). Dalam

memahami perilaku interpersonal Cina, face menjadi faktor yang
penting diketahui. Ini adalah komponen kunci dalam dinamika

kuan-shl Face diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yakni Jien dan
Mien-tsu. Lien diasosiasikan dengan perilaku individu dan karakter
individu. Mien-tsu adalah sesuatu yang dapat dinilai bila tercapai.
Mien-tsu seseorang merupakan fimgsi dari status sosial. Sama dengan
face, jen<hin (personal obligation) juga merupakan bentuk dari
sosial capital yang dapat menciptakan leverage selama pertukaran
interpersonal. DaJam membangun kuan-shl, jen-chin memainkan
peran yang sangat penting.

Berdasarkan kerangka pemikiran itu, Gilbert dan Tsao
• melakukan riset, dan melaporkannya, dengan kerangka metodologi
kualitatif. Metodologi Penelitian yang memakai pendekatan
induktif Gilbert dan Tsao terlihat dari penggunaan sampel purposive,
sampling. Gilbert dan Tsao menentukan reponden yang akan ditelusuri
dan diwawancarai mereka, pada saat parawisata berada di tingkatan
high season di tahun 1997. Mereka juga menentukan beberapa hotel
yang menjadi narasumber. Mereka mendapat tingkatan respons
sampai 58,3%. Dari 7 hotel yang berpartisipasi, 10 manajer bersedia
menyediakan waktunya untuk diwawancara secara mendalam. Tujuh
di antaranya berlatar belakang kultur Cina, sedangkan tiga orang
manajer lainnya ialah ekspatriat dari Irlandia, Belgia, dan Australia.

Kerangka studi ini melibatkan sektor hotel dari negara yang
didominasi Cina, yakni: Taiwan. Masyarakat Taiwan, di beberapa
sektor kehidupan sosial kulturnya, didominasi oleh Cina. Dengan
alasan itulah, Gilbert dan Tsao menilai bahwa realitas kemasyarakatan
Taiwan memiliki representatifitas bagi riset yang ingin mengungkapkan
realitas dan aplikasi marketing relationship kultur Cina di sektor jasa
perhotelan. Arah laporan induktif Gilbert dan Tsao di antaranya
hendak mempelajari persepsi manajer pemasaran hotel dengan latar
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belakang kultur Cina, dan bebcrapa manajer ekspatriat, yang bekerja
di kategori hotel Five Plum Blossoms menengah-atas) di Taipei.
Data kualitatif diinduksi, melalui faktor-faktor praktik marketing
relationship dan, tenitama, pengaruh dan implementasi kultur Cina
pada marketing relationship.

Didalaminduksinya,Temuan Gilbert danTsaomengungkapkan
bahwa semua manajer yang ditemuinya dapat mengidentifikasi
customer retention, dan berusaha membangun relationship sebagai
sebuah kesatuan konsep marketing relationship. Dalam hubungan
dengan pembeli, hotel-hotel di Taiwan menggunakan pendekatan
yang sama, yakni; tergantung pada segmen, kunjungan ulang, atau
nilai pelanggan. Kemudian plhak hotel memutuskan dengan siapa
mereka akan membangun hubungan, dan dengan cara apa mcreka
akan membangunnya. Segmen pelanggan yang paling menguntungkan
adalah business traveler. Pihak hotel berusaha untuk membangun
hubungan yang sangat kuat dengan intermediaries, sepcrti sekertaris
perusahaan, melalui program loyalitas, aktivitas promosi dan special
gestures.

Hotel-hotel di Taiwan tidak memiliki program pemasaran
internal yang formal. Hotel hanya mengandalkan kemampuan
karyawan, dan mempercayai customer retention sebagai sesuatu yang
alamiah terbangun oleh kultur Cina. Untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan, pelayanan hotel mengedepankan "senyum" dan tindakan
yang distandarisasi dalam Standard Operation Procedure. Hasil studi
mengindikasikan bahwa integrasi dalam jasa, kualitas, dan loyalitas
merupakan pendekatan yang terintegrasi untuk menciptakan
marketing relationship.

Dari sanalah, Gilbert dan Tsao kemudian menemukan
Marketing relationship dalam hubungannya dengan Budaya
Cina. Hubungan lateral antara hotel dengan kompetitornya, serta
dengan organisasi pemerintah dan penerbangan, mengindikasikan
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beberapa hal. Hotel-hotel di Taiwan telah berupaya mempertahankan
hubungan yang menguntungkan (dcngan pemerintah) meialui
hubungan "harga" dan keramahtamahan. Hubungan dengan
kompetitor dibuat harmonis, dengan tidak menutup hubungan.
Hubungan yang terjalin dengan baik menjadi sangat penting
dikarenakan mereka seringkali membutuhkan bantuan kompetitor.
Hubungan lateral yang tertutup justru tcrjadi dengan maskapai
penerbangan. Im berlangsung di area kesepakatan kemitraan jasa
maskapai penerbangan dan hotel. Contohnya: barter program
antara Maskapai Penerbangan Eva dengan Hotel Ambasador
yang memperllhatkan hubungan yang tertutup. Hotel berusaha
mempertahankan hubungan jangka panjang dengan stakeholder.
Dalam penelitian ini ditemukan dimensi-dimensi hubungan sesuai
pendapat Trompenaars (1997), yang meliputi: universalismc versus
ratikularisme, netral versus emosional, spesifik versus difusi, dan
prestasi versus askripsi.

Laporan Gilbert dan Tsao juga menemukan Perbedaan
Strategi Pcmasaran untuk Pelanggan Cina dan Barat. Berdasarkan
hasil wawancara dengan para manajer diperoleh perbedaan startegi
pemasaran sebagai berikut:

Selama rapat bisnis, kultur Cina memperlihatlcan derajat kekeluargaan
yang lebih cinggi dibandingkan dengan memokuskan rapat pada
produk yang tengah dibahas di dalam rapat. Sementara pendekatan
Barat lebih mengukur keberhasilan bisnis pada hasil akhir yang
menguntungkan, seperti penjualan produk yang sukses, setelah
keberhasilan itu barulah dilakukan upaya menjalin hubungan.

Pelanggan Cina lebih sensitif terhadap harga dibandingkan
pelanggan Barat. Pelanggan Cina memokuskan bisnis mereka
pada perhitungan terhadap harga, nama merek, dan status yang
prestisius. Pelanggan Barat lebih memokuskan penghitungan
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pada kelebihan dan kelemahan "fitur" produk, seperti pada soal
ukuran keluasan ruang, keamanan, kedekatan dengan tempat
belanja, dan sebagainya.

Di dalam membangun proses hubungan baik dengan para pclanggan,
para manajcr Cina lebih memiliki daya adaptif di dalam menghadapi
perbedaan ekspcktasi Mereka lebih memiliki daya fleksibilitas di
dalam pendckatan-pcndekatannya kepada pelanggan.
Manajcr Cina seringkali menggunakan hubungan third party di
dalam membuka jalur, atau di dalam penyelesaian permasalahan
status sosial, atau dalam mcncapai kemajuan bisnis, yang dilakukan
saat bcrnegosiasi dengan komunitas Cina.
Stratcgi pemasaran yang paling pcnting bagi para manajcr Cina
adalah membangun kuan-hsi {relationship/networking) yang diikuti
dengan kesepakatan bisnis. Sementara itu, para manajer Barat lebih
memokuskan diri untuk membangun hubungan yang tertutup,
sctelah didapat kesepakatan bisnis, guna mendapatkan order pada
masa yang akan datang.

Bedasarkan temuan induksinya itu, Gilbert dan Tsao kemudian
menyimpulkan (Simpulan) di dalam laporannya bahwa perhatian
manajer Cina (pada hubungan personal untuk berinteraksi di dalam
lingkungan bisnis) melibatkan penerapan konsep Kuan-hsi, Mien-
tsu, Jen-chin, dan sebagainya. Tiga aspek tersebut mendominasi
karakteristik hubungan bisnis Cina. Maka itulah, Gilbert dan Tsao
menyarankan bahwa mcmahami bagaimana hubungan bisnis antara
Cina dan Barat dapat dilakukan dengan cara memahami kultur
yang melatarbelakangi keduanya. Studi eksploratori Gilbert dan
Tsao mengindikasikan pentingnya memahami latarbelakang budaya
pelanggan yang menjadi target perusahaan. Budaya dan hubungan
personal terlibat dalam hubungan bisnis secara kescluruhan.

Pola pikir induksi yang dipakai studi ini, dengan demikian,
tcrkait dengan pencarian awal peneliti ketika di lapangan. "The early
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collection of data was guided by the researcher's pre-understanding",
menurut Gummesson (1991) seperti dikutip Eleanor Shaw - dalam A
Guide To The Qualitative Research Process: Evidence From A Small
Firm Study (dalam Qualitative Market Research: An International
Journal, Vo[\ime 2 • Number 2 • 1999 • pp. 59-70, MCB University
Press). Peneliti memiliki pemahaman awal akan masalah yang
ditelitinya. Hal itu didapat dari kegiatan wawancara mendalam.
Dalam penjelasan Shaw:

Wawancara mendalam mengungkap kumpulan berbagai
tanggapan dan perspektif dari berbagai data yang telah
terkumpul. Rekaman wawancara membantu peneliti untuk

. melaporkan berbagai catatan yang didapat selama wawancara.
Selain itu, menolong peneliti mengidentifikasi bagian-bagian
dari penelitian yang ditemukan selama wawancara atau data
sebelumnya.

Jika dibagankan, menurut Shaw (Pengajar di Department of Marketing,
University ofStrathdyde, Glasgow, UK), proses analisis induktif ialah
sebagai berikut:
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The Process ofInductive Analysis

Analysis on site:

In the field when collecting data

Run the data open:

Transcription & initial analysis of interviews & field notes

Focus analysis:

Constant comparison of emerging themes and categorising of
core codes

Deepen analysis:

Compare substantive findings with established concepts in the
literature

Present analysis to owners:

Does the understanding fit & work? Is the picture accurate?

Write up thesis

Proses analisis induktif ini menggambarkan proses peneliti yang telah
melakukan penganalisaan sejak di lapangan, ketika mengerjakan
pengumpulan data {analysis on site). Bagi penulis laporan kualitatif,
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hal ini berarti berupaya mengamati berbagai objek yang terkait dengan
subjek studinya scmenjak ia mcncatat data di lapangan. Berbagai data
dicatat dengan pandangan bahwa catatan-catatan itu akan menjadi
bahan, tema, atau pun kerangka laporannya.

Langkah kedua, seusai menganalisis keadaan objek penelitian di
lapangan di saat pengambilan data, iaiah membuka keseluruhan data
yang telah tcrkumpul. Ini terkait dengan upaya mengidentifikasikan

data kc dalam kegiatan pentranskripsian dan penandaan tema-tcma
dan katagori-katagori yang diniiai memiliki kesamaan maupun
pertautan tertentu {run the data open). Scmua data itu didapat dari
berbagai wawancara dan catatan-catatan lapangan. Langkah ini amat
membantu bagi penulis kuahtatif. Bantuannya amat terasa pada
saat membuat penganalisaan. Penandaan menjadi alat bantu penulis
di dalam mengelaborasi data ke dalam analisis dan pemaknaan.
Transkrip dan inisial-inisial yang ditandakan di saat di lapangan akan
mengarahkan dan memudahkan penulis untuk tidak terlalu lama
mendapatkan kerangka penganalisaan.

Langkah ketiga, focus analysis, ialah mcmbahas berbagai data
yang telah terkumpul ke dalam kode-kode, atau pun tanda-tanda.
Pelbagai kode tersebut mencirikan pengidentifikasian tema-tema
dan katagorisasi yang telah terbentuk - setdah mengakumulasi data
kc dalam penggolongan atau pengelompokan tertentu. Yang harus
diperhatikan di sini, penulis laporan kualitatiftelah harus menetapkan

bahasan yang hendak menjadi fokus analisisnya. Keajegan dan
ketetapan bahasannya akan mendorong penganalisaan tertuju pada
penggalian dimensi atau perspektif atau unsur tertentu dari subjek
studi.

Deepen analysis merupakan langkah ke empat dari proses
induktif. Berbagai data yang telah dikelompokkan ke dalam tema-
tcma dan kategorisasi itu menjadi bahan untuk dianalisis lebih
mendalam. Tiap tema diuraikan ke dalam penjelasan tertentu, tiap
kategorisasi didalami penjelasannya. Semua uraian dan penjelasannya
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disandingkan dengan berbagai konsep yang terkait dengan literatur-
literatur tertcntu. Kedalaman analisisnya, dengan demikian, akan
membentuk pemaknaan-pemaknaan pcnulis laporan kuaiitatif
tcrhadap berbagai data yang telah ditelitinya. Pemaknaan ini, melalui
rujukan konsep-Iiteratur yang terkait dengan fokus analisis, akan

memberikan aksentuasi validitas dan reliabilitas keilmiahan. Laporan
kualitatifyangdiungkapkan penulis menjadi tidak sekadar melaporkan

temuan pandangan mata terhadap objek yang ditelitinya.

Bila penganalisaan sudah selesai dilakukan, peneliti laporan
kuaiitatif diharapkan untuk menguji kembali apa-apa yang telah
ditemukannya kepada para nara sumber, atau pembimbing, atau
orang-orang yang memiliki otoritas terkait dengan bahasan studi
dan telah dipilih {Present analysis to owner^. Langkah ini memiliki
keterkaitan dengan temuan peneliti terhadap subjek dan objek

pcnelitian: apakah berbagai temuanya tersebut memiliki tingkat
kelayakan dan pcmahaman yang sesuai dengan kenyataannya di
lapangan, apakah gambaran-gambaran data dan faktanya memiliki
nilai keakurasian dengan kenyataannya.

Bila semua itu dinyatakan siap dan layak, maka mulai

peneliti menjadi penulis laporan hasil studinya {write up thesis). la
menuliskan tcmuannya ke dalam laporan ilmiah yang tidak hendak
menggeneralisasikan simpulan pemaknaannya, akan tetapi hendak
memaparkan temuan induktifnya yang subjektif sifatnya.

Dengan demikian, prosesnya tidak bermula dari pengasumsian
hipotetis di dalam proposal. Prosesnya tidak menguji tcori kepada
objek pcnelitian. Prosesnya tidak membuat kuesioner yang harus
diuji validitas dan reliabilitasnya. Prosesnya tidak memerlukan

penyamplingan sampel tertentu. Proses analisis induktif itu amat
terkait dengan temuan-temuan di lapangan pcnelitian. Analisisnya
menjadikan teori sebagai rujukan pengerangkaan pemaknaan
subjek pcnelitian. Pclbagai pertanyaan yang diajukan kepada objek
pcnelitian ditujukan untuk menggali data yang bersifat arbitrer,
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cair, bisa berubah-rubah, tergantung kepada temuan di lapangan
saat observasi dan wawancara. Objek penelitian, yang hendak dicari
pelbagai datanya, dipilih secara purposif.

Proses analisis induktif memolakan penulis memaknakan
temuan studinya berdasarkan subjek penelitian, dan kerangka
subjektif penulisnya itu sendiri - semenjak ia tertarlk dengan sebuah
objek penelitian.

Peneliti Kualitatif ialah Para Penulis

Dari poia induktif itu, para peneliti Kualitatif memiliki pengalaman
yang unik, berbeda, susah digeneralisir. Mereka bergerak bukan atas
dasar satuan data yang terkumpul kemudian diurai ke dalam pecahan-
pecahan analisa. Mereka bekerja justru melaiui, seringnya, data yang
berserakan, belum terbentuk sebagai sebuah satuan data, bahkan data
itu kerap hanya berbentuk jejak-jejak yang mesti ditelusuri arah dan
bentuknya.

Maka itulah, Meloy dalam Writing The Quaiitative
Dissertation: Understanding By Doing (2002: 23-25), mengistilahkan
Qualitative Researchers as Writers - yang saya kutip mcnjadi subjudul
di buku ini. Meloy menggambarkan dunia para peneliti Kualitatif
yang awalnya tersaruk-saruk dalam membuat laporan, tapi kemudian
menemukan benang merah penulisan, dan selanjutnya merasa menjadi
seorang penulis. "Para peneliti Kualitatif kerap bukan hanya sekadar
menyukai pekerjaan membuat laporan Kualitatif, tapi juga harus
memiliki kemampuan untuk menuliskannya dengan baik," amsal
Meloy. Dan, di dalam pelaporannya, akhirnya peneliti menemukan
dirinya bukan lagi diwajibkan menjadi sebagai seorang petugas
pelaporan kajian. Peneliti akhirnya menemukan dirinya masuk ke
dalam jagat "seorang kreator". Ini, misalnya, dapat dijelaskan melaiui
pandangan bahwa di dalam pelaporan Kualitatif, tidak diharamkan
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munculnya kehadiran sosok "saya" di banyak bagian penulisan.
Orang Pertama, yang melaporkan pandangan, amatan, dan kajiannya,
hadir. Orang Ketiga: sudut pandang yang biasanya dipakai di dalam
pelaporan positivistik - untuk antara lain, mengejar hasil amatan
yang objektif- tidak lagi banyak dipakai oleh penulis.

Dikaitkan dengan pola induktif, di dalam jalam berpikir
penelitian Kualitatif, pemrosesan sosok kreator-penulis di dalam
laporan Kualitatif terlihat dari bcntukan akhir organisasi penulisan
Kualitaif. Fokus penelitian.yangdicetaksejak awal risetdiPendahuluan,
memang akan memberi bentuk organisasi penulisannya. Akan tetapi,
struktur dan berbagai rincian isinya akan berpulang kepada upaya
para peneliti untuk mengcmbangkan, bahkan "menciptakan", apa
yang mesti dituangkan. Hal ini tentu saja akan berhubungan dengan
berbagai data, fakta, dokumen, dan laiinya, yang ditemukan dalam
perspektif "kealamiahan" (naturalistik) riset.

"The processes of pulling together, shifting, organizing, and
writing our thoughts are a challenge," dalam penjelasan Meioy (him,
24), "because the coming together occurs in nonlinear, halting, and
multiple ways." Para penulis berkemungkinan mengembangkan outline
laporannya di dalam proses yang berulang-kali harus berganti. Tiap
kerangka yang dibuat, berdasar Fokus riset yang telah ditetapkan, akan
"mencipta" scndiri bentukan akhirnya. Ini disebabkan pola subjektif
(sumber informasi), digabung dengan pola penelusuran induktif,
yang harus menjadi warna penting di dalam pelaporan Kualitatif.
Tiap tahapan penulisannya akan berhadapan dengan momen-momen
"when and how\ kapan mesti diganti dan bagaimana menggantinya:
ialah momen-momen peneliti meruwat kajiannya berdasar data "si
subjek", dan induksi peneliti terhadap data tersebut. Para nara sumber,
antara lain, akan membuat peneliti berada dalam proses "researching
and writing, thinking and doing", secara bcrsamaan, secara bergantian,
yang bisa jadi memroses secara terus-menerus -sesuai Fokus penelitian
menghendaki dan menghentikannya.
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Dalara bahasa Meloy (him. 25):

A majorsensemaking strategy is ambiguity reduction .... Qualitative
researchers continuously make more and more, rather than fewer
and fewer, decisions. It is only at the point of closure to a
qualitative research experience (and even then there is most likely no
fashing red light or octagonal sign) that the complex, layered
experience in which we engage begins to take shape as a sensible
"whole" that can be — and indeed has been—organized, interpreted, ..
and perhaps understood. Theses do not emerge all at once; if the
thesis is qualitative, chances are it will not arrive headfirst.
Understanding follows doing.

Para peneliti Kualitatif menjadi orang yang belajar "sambil jalan".
Apa yang ditemukannya, di dalam prosps riset tersebut, ialah apa
yang dipelajarinya. Dan, langkah "understanding follows doing",
pemahaman mengikuti apa yang akan dikerjakan sclanjutnya, ialah
pekerjaan penulis. Pekerjaan menuliskan apa yang ditemukannya
dalam kesadaran hendak bcrbagi dan berinteraksi dengan sebuah
"subjck" riset, kepada orang lain. Maka itu, perlu juga dipahami,
bahwa ada konstruksi penulis yang juga dikehendaki pembaca.
Konstruksi ini menyangkut sebuah seal yang elementer, dan escnsial,
yakni kehadiran pembaca yang ingin menjenguk "kajian" si penulis.

Suasana penulisan pelaporan riset macam itu jadi serupa
dengan memahami dunia penulis ketika usai menerakan apa yang
dipikirkannya.

• What is your writing style? Is your writing clear? Do others
understand your writing? Do you like to write?

•  If your writing style just "seems right," what does that mean? Just
right for what? Can you explain its sense to someone else? Do
models exist to support your style preference? Are such efforts
necessary to justify your own? Why or why not?
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Pertanyaan-pertanyaan ini, tentu saja, hams dipahami dalam proses
mengevaluasi "the thinking, reflecting, writing, interpreting, and
coming to know that is qualitative research".
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MENULIS NARATIF TRADISI

KUALITATIF

CCtl ̂ enulis bukanlah pekerjaan merabuat laporan dari
XVXgundukan catatan<atatan yang dikumpulkan," tegas

Booth dkk. (1995: 149-151), "melainkan untuk mengembangkan apa
yang hendak dibahas dari berbagai catatan itu." Maka itu, sebelum
membuat ragangan {outline), hendaknya diteraukan gagasan-gagasan
(ide) yang hendak dibahas. Tidak perlu mendetail, sebab pelbagai
gagasan akan dikembangkan di saat menulis. Dalam tulisan yang
bersifat humaniora atau ilmu sosial, penulis kerap merubah-rubah
apa yang hendak digagasnya, dan malah mengembangkan ide yang
bam dan menarik perhatiannya.

Untuk itu, diperlukan pembuatan drafdari tulisan yang hendak
dibuat. Perencanaan tulisan yang akan dibuat amatlah diperlukan.
Rancangannya tidaklah perlu njelimet, dan rumit. Cukup sekadar
gambaran kasar dan tentatif. Perancangannya, menurut Booth dkk.,
bila memungkinkan, merefleksikan elemen-eleraen sebagai berikut:

• Merefleksikan gambaran gagasan di benak pembaca. Apa
yang pembaca harapkan. Apa yang mereka ingin ketahui atau
asumsikan. Apa pemikiran mereka tentang hal tersebut. Mengapa
mereka menaruh perhatian terhadap masalah yang Anda ingin
tulis.

• Suatu karakter yang Anda ingin campilkan di dalam tulisan.
Adakah Anda ingin menjadi penyaji masalah yang begitu
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bersemangat dalam meneguhkan pendirian? Ataukah, menjadt
seorang pengamat yang mengeksplorasi sskian alteraatif temuan
sebelum mencapai konklusi tertentu?

• Mcrcfleksikan pertanyaan yang belum terjawab, atau
ketidakpahaman yang hendak Anda jelaskan.

• Merefleksikan pikiran utama atau gagasan penting, dan sekian
subpoints yang mendukungnya, Walau pun bersifat sementara,
minimal telah menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda mengenai
ha! yang hendak ditulis.

• Merefleksikan tahapan-tahapan dari penyajian yang hendak
dibahas. Ini berarti membuat struktur bahasan, yang runtut.
Atau, upaya merancang gagasan, mengembangkannya di dalam
pelbagai penjelasan, dan bagaimana mengumpulkan informasi
tentang Hal itu.

Kerangka atau ragangan, menurut Fatimah Djajasudarma (1999: 122),
merupakan "titik tolak pengembangan ide, gagasan, atau isi laporan."
la menjadi tempat berpijak penulis, "merupakan proses penataan
berbagai fakta".

Ini ibarat rencana kerja, menurut Koentjaraningrat (1981;
395), yang akan menolong penulis dalam menguraikan gagasan
atau laporannya secara teratur. Kerangka ini membantu penulis
untuk memeriksa hubungan antara satu bagian dengan bagian yang
lainnya, atau antara gagasan utama dengan gagasan tambahan. Selama
pencarian bahan, baik literatur atau data, dan penganalisisan terhadap
bahan-bahan yang terkumpul, kerap menyita waktu dan pikiran yang
cukup melelahkan. Untuk itulah, pembuatan kerangka uraian amat
membantu penulis.

Apalagt proses penyelidikan yang cukup panjang kerap
menyebabkan seseorang tidak mengerjakan penulisan laporannya
secara terurut dari awal sampai akhir. Penulis sering mengerjakan
laporannya dari bagian tengah (urutan pokok-pokok uraiannya),
kemudian meloncat ke bagian depan, kemudian ke belakang. ke depan
lagi, dan setcrusnya. Pcnyebabnya bisa beraneka faktor, di antaranya:
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kesempatan untuk mcnganalisis data kerap tidak dapat diatur berdasar
urutan awal hingga akhir, kesempatan bertemu dengan narasumber

sulit ditentukan, halangan-halangan lain yang sering harus dihadapi
scseorang hingga penyclidikannya tidak dapat diurut sesuai rencana.

Maka itulah, dalam penyusunan kerangka pun hendaknya
dipahami, bahwa kerangka yang telah dibuat janganlah dianggap
sebagai sesuatu yang tidak boleh berubah. Selama penyelidikan, atau
penelusuran bahan literatur, sering muncul gagasan, tema, bahkan
topik yang baru yang tidak direncanakan sebelumnya. "Tidak
jarang terjadi rcncana laporan masih dapat berubah lagi," nilai
Koentjaraningrat (h. 395).

Saat mencari sumber, dan mendapatkannya, penulis hendaknya
mclakukan pencatatan-pencatatan. Pencatatan ini amat diperlukan
guna mencegah hilangnya, atau tertinggalnya, atau terlupanya
pelbagai temuan gagasan atau data selama pencarian berlangsung.
Semua persiapan "menulis" itu penting dilakukan.

"Jarang ada orang yang dengan langsung dapat menuangkan isi
pcmikirannya di atas kertas secara terperinci," tulis Koentjaraningrat
(1981: 394, 399). Maka itulah, seorang penulis, harus mampu
menguraikan pikirannya, gagasan-gagasannya, konsep-konsepnya,
serta fakta-fakta yang menyokong pikirannya itu secara jelas, dalam
kalimat-kalimat yang efektif.

Tulisannya merupakan akumulasi pikiran penulis, dari
berbagai literatur, yang diproses demikian rupa sehingga dapat dibaca
oleh segenap kalangan. Berbagai lapisan sosial masyarakat, yang
berkepentingan dengan bahasan yang dituturkan penulis tentu ingin
membacanya dengan mudah.

Maka itulah, sebuah tulisan ilmiah disusun dalam sistematika

tertentu. Dimisalkan, Anda adalah seorang yang ingin menyampaikan
gagasan. Anda berbicara dengan berbagai orang di sebuah acara. Cara
Anda menyampaikan pikiran tentu saja harus disusun secara runut,
enak, dan jelas. Menulis ilmiah juga seperti itu. Salah satu dimensi
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sisteinatikanya ialah meletakkan gagasan penting {main claim) di
dalam susunan penulisan kita. "Seperti orang ngomong" saran Booth
dkk. (1995: 160-161), "Anda mempunyai dua pilihan".

Di bagian pendahuluan {introduction), gagasan penting itu
biasanya ditulis di kalimat akhir. "Di kalimat akhir, barulah pembaca
mengetahui apa yang ingin Anda hendak bicarakan." Di bagian akhir
{conclusiori), Anda menampakkan tujuan Anda kepada pembaca
setelah memperlihatkan bukti-bukti atau fakta-fakta atau data yang
kuat. Keduanya merupakan pilihan fundamental.

Darisanalah penulis membangunkomunikasidengan pembaca.
Jika seorang penulis meletakkan ide utamanya - gagasan pentingnya,
solusi untuk memecahkan masalahnya, jawaban dari pertanyaannya
- di bagian introduction, ia tinggal mengatakan kepada pembaca:
"Para pembaca, Anda sekalian kini menjadi pengendali laporan ini.
Anda tahu kan kesulitan saya di dalam membuat kerangka, dan
membuatnya seperti bcgini. Dan, kini Anda tinggal memutuskan,
apakah mau melanjutkan bacaan atau tidak."

Di sisi lain, jika seorang penulis membiarkan pembacanya
terus menelusuri laporan dan menemukan ide utama si penulis
di bagian penutup, ia benar-benar menegaskan posisinya sebagai
pengendali hubungan dengan si pembaca: "Para pembaca, saya akan
membimbing Anda di dalam laporan ini, termasuk segala pemikiran
alternatif saya yang telah saya atur demikian rupa, sampai di akhir
laporan, di mana saya akan mengungkapkan kesimpulan."

Prinsip ini berlaku juga dalam mengurutkan berbagai bagian
(bab) dan sub-bagian (sub-bab) di satu laporan atau kertas kerja atau
makalah seorang penulis. Pembaca akan memulainya dengan melihat
gagasan utama si penulis di bagian akhir introduction.]\V.z hanya ada
satu kalimat, kalimat itulah yang menjadi gagasan utama si penulis.
Tentu saja, banyak pembaca yang sangat beralasan untuk memilih
langsung saja akhir kalimatnya. Namun demikian, di tiap awal dari
tiap section, pembaca biasanya membutuhkan satu-dua kalimat
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pengantar sebelum masuk ke tubuh inti paparan penulis. Jadi, satu-
dua kalimat di bagian awal tetap dibutuhkan pembaca.

Btia secara Kuantitatif

Murdock et.al. (1950: 102-104; dalam Kcentjaraningrat, h. 397)
misalnya membuat kerangka artikel mengsnai konsep "Kelakuan
Politik". Konsep ini dibagi ke dalam pokok-pokok pikiran, yang
tersusun berdasar:

9 Eksploitasi Politik

o  Intrik Politik

•  Pengabdian kepada Masyarakat

• Tckanan Politik

•  Partai-Partai Politik

•  Pemilihan Umum

• Mekanisme-Mekanisme Politik

•  Pergerakan-Pergerakan Politik

• Revolusi

Masing-masing pokok pikiran itu diperinci lagi ke dalam sub-pokok
yang lebih khusus. Misalnya, uraian Partai-Partai Politik dirinci lagi
ke dalam pelbagai sub-pokok, seperti:

• Organisasi-organisasi yang mendapat kekuatan politik

•  Fraksi-fraksi politik

• Jumlah anggota partai

• Komposisi partai

• Kcpemimpinan Partai

• Tujuan realistis dan tujuan idealistis partai
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• Organisasi regional dan lokal dari partai

• Organisasi nasional dari partai
• Cara<ara mcmperoleh anggota partai

• Cara-cara memberi rangsangan dan ganjaran bagi anggota
partai

• Kampanye perailihan

•  dan sebagainya

Kerangka uraian seperti ini, menurut Koentjaraningrat (h. 397),
mengerangka uraian berdasar model deskriptif yang bersifat
fungsional. Susunannya dibagi ke dalam pokok-pokok khusus uraian
berdasar tata-urut tertentu, yaitu "tata-urut hubungan fungsi antara
satu unsur dan unsur lain dari gejala sosial." Dari sebuab besaran
konsep umum (universal) diperinci ke dalam unsur-unsur yang lebih
khusus lagi.

Dalam merincikan kerangka tulisan ke dalam pokok-pokok
yang khusus ini, pcnulis sebaiknya mendasarkan pengerangkaannya
kepada metode penelitian yang digunakan di dalam wacana ilmiah
studinya.

Pengerangkaannya dapat berdasarkan rumusan hipotesis-
hipotesis yang menggambarkan konsep-konsep dari perspektif
teoritik tertentu. Kemudian, pcnulis membuat pokok-pokok dan atau
subpokok bahasan yang memaparkan dan mengembangkan konsep
tersebut lebih lanjut. Lalu menguatkannya dengan membuat pokok-
pokok dan atau subpokok bahasan dari berbagai data yang telah
dikumpulkan. "Laporan demikian ... bersifat deduktif," menurut

• Koentjaraningrat (him. 396).

Di buku Metode Riset Perihku Organisasi, Hussein Umar
(2004) raenulis mengenai perilaku organisasi. Rangkaian "teks pokok"
uraiannya, secara deduktif, membahas dalam urutan kerangka, antara
lain:
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konsep riset perilaku organisasi dan etika riser;

desain, metode, dan tahapan riser perilaku organisasi;

aspek data, teknik sampling, dan instrumen riset;
aspek analisis data dan statistika;

desain iaporan riset perilaku organisasi; serta,

contoh proposal dan contoh Iaporan riser perilaku organisasi.

Pada bagian "contoh proposal dan contoh Iaporan riset perilaku
organisasi", ini mempakan bagian yang kcrap dilupakan penulis.
Materinya kerap menjadi rujukan pembaca tatkala mereka ingin
memahami, dan mempraktikkan, bagairaana metode riset tersebut
bila diaplikasikan - setelah merabaca keseluruhan aspek-aspeknya di
bab-bab sebelumnya.

Berikut ini adalah contoh bagairaana bahasan Iaporan
kuantitatif dibuat. Sugiarto (2001)' melaporkan riset Metode
Eksperimen. Judul Iaporan riset Sugiarto iaiah "Perbedaan Hasil
Belajar Membaca antara Siswa Laki-Laki dan Perempuan yang Diajar
Membaca dengan Teknik Skimming" - dengan Kata Kuncr. teknik
membaca, skimming, scanning, kemarapuan berbahasa.

Penelitian ini hendak mcmbuktikan apakah ada perbedaan hasil
belajar membaca antara siswa laki-laki dan perempuan yang diajar
dengan menggunakan teknik skimming. Penelitiannya dikerjakan di
sebuah SLTP, pada fase Catur Wulan I 2001-2002. Populasinya: semua
siswa. Sampelnya: 34 siswa kelas 2, yang diambil dengan teknik acak
bertujuan.

Data penelitian ini, menurut abstraksi yang disajikan situs
Balitbang Dikdasmen Dikti, didapat melalui instrumen "tes
membaca". Materi tesnya diambil dari berbagai topik atau pokok
bahasan yang sudah diajarkan di kelas yang diteliti. Berbagai data

I  http://www.d5pdil(nas-go.id/Jurnal/37/pcrbedaan_hasil_b5kjar_mcmbaca.htm#_ftnl
< 2005-12-25; 2.36 > BALITBANG DIKDASMEN DlKTl PLSP KEBUDAYAAN
SETJEN ITJEN; Depdiknas; © 2001
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yang didapat keraudian dianalisis berdasarkan t-test, dengan taraf
signifikansi (a) = 0,05, untuk mendapatkan hasil perbedaan membaca
siswa laki-laki dan perempuan. "Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa nilai rata-rata membaca siswa perempuan sebesar 92,12 adalah
secara signifikan lebih tinggi dari pada nilai rata-rata membaca siswa
laki-laki sebesar 91,53."

Sugiarto memulai laporan risetnya melalui Bab Pendahuluan,
yang terdiri dari Latar Belakang dan Rumusan Masalah. Pada
Latar Belakang, Sugiarto mcmakai premis membaca sebagai salah
satu di antara empat keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara,
membaca, dan menulis) bagi setiap individu. Selain itu, mengajar
membaca kepada anak iaiah "memberi suatu teknik bagaimana cara
mengekspiorasi 'dunia' mana pun yang dia pilih dan, memberikan
kesempatan untuk mendapatkan tujuan hidupnya."

Penelitian Sugiarto ini hendak membuktikan apakah teknik
skimming dapat mempengaruhi keberhasiian siswa dalam belajar
membaca, serta mengevaluasi apakah ada perbedaan hasil belajar
antara siswa laki-laki dan perempuan. Sugiarto menunjukkan
adanya perbedaan antara siswa laki-laki dan perempuan. Kedua jenis
siswa ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam minat baca
dan kemampuan linguistiknya. Perbedaan karakteristik ini dapat
berpengaruh terhadap kemampuan skimming mereka.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, Sugiarto membatasi risetnya
pada pembuktian; apakah ada pengaruh latihan membaca dengan
teknik terhadap hasil belajar siswa, serta pengkajian apakah
ada perbedaan prestasi antara siswa laki-laki dan perempuan. Dari sana,
ia pun merumuskan permasalahan sebagai berikut. "Apakah terdapat
perbedaan hasil belajar antara siswa laki-laki dan perempuan yang
diajar dengan teknik skimming". Dengan identifikasi permasalahan:
(1) Bagaimana cara meningkatkan keterampilan membaca siswa?; (2)
Bagaimana mengajarkan membaca dengan teknik skimming; (3)
Apakah ada perbedaan hasil belajar membaca antara siswa laki-laki
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dan perempuan yang diajar dengan teknik skimming; (4) Bagaimana
tingkat signifikansi teknik membaca dengan teknik skimming
terhadap hasil belajar siswa?

Pada Bab 2, Sugiarto membahas Kajian Literatur, yang terdiri
dari bahasan mengenai Hakikat Membaca, dan Hakikat Skimming,
serta Perbedaan Sikap Belajar dan Kebiasaan Cara Membaca Antara
Laki-laki dan Percmpuan, yang terdiri dari dua subbahasan Perbedaan
Sikap Belajar Bahasa dan Perbedaan Kebiasaan Cara Membaca.
Dalam Hakikat Skimming, Sugiarto memakai pandangan Wener
dan Bazerman (1978: 65), yang menyatakan skimming sehagai sebuah
proses membaca cepat untuk mencari fakta. Proses skimming berarti:
(1) Seorang pembaca perlu memastikan bahwa dirinya mengetahui
informasi yang dibutuhkan; (2) Seorang pembaca harus melihat baris
demi baris, kalimat per kalimat secara cepat; (3) Seorang pembaca perlu
mengingat dan berpikir tentang informasi yang dibutuhkan selama la
melakukan proses skimming, dan (4) Pembaca perlu memperlambat
proses skimmingnya ketika mendapatkan kaiimat-kalimat yang
memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang dicarinya.

Sugiarto juga mengutip Mikulecky (1990: 138-139) yang
membedakan skimming dengan scanning, teknik lain membaca
secara cepat. Scanning ialah teknik menemukan informasi khusus
dari sebuah teks, seperti nomor telepon, sebuah kata di kamus, tanggal
lahir pada buku biografi dan Iain-lain. Akan tetapi, skimming lebih
koraprehensif. Skimming yang efektif membutuhkan pengetahuan
tentang organisasi teks, kata-kata kunci {lexical clues), kemampuan
untuk menentukan pikiran utama {main idea), dan kemampuan
membaca lainnya. S'ir/mm/ngdilakukan untuk mendapatkan informasi
yang diinginkari dan untuk menentukan apakah akan meneruskan
membaca atau tidak, atau untuk me-reWen'teks yang telah dibaca.

Di Bab 3, Sugiarto mengetengahkan Metodologi yang
digunakannya. la menjelaskan tentang Tempat dan Waktu Penelitian,
Metode Penelitian, Populasi dan Sampel, Instrumen Penelitian, dan
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Teknik Analisis Data. Metode Penelitiannya menggunakan metode
eksperimen; variabel bcbasnya iaiah pengajaran menibaca dengan
menggunakan teknik skimming, sedangkan variabel terikatnya adalah
basil belajar membaca bahasa Inggris yang diperoleh siswa. Waktu
belajar untuk setiap sesi adalah 45 menit, dan rata-rata waktu belajar
di tempat penelitian ini adalah 2 x 45 menit (90 menit). Jumlah
pertemuan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah 12 kali tatap
muka.

Populasi dalam penelitian ini dibagi menjadidua, yaitu populasi
target dan populasi terjangkau. Populasi target adalah seluruh siswa
SLTP dengan jumlah total 384 siswa. Populasi terjangkau penelitian
ini adalah siswa kelas 2 yang semuanya berjumlah 128 siswa. Dan,
sampel penelitian ini adalah 34 siswa kelas 2.

Instrumen Penelitian ini, untuk mengukur hasil belajar
membaca siswa, adalah soal tes membaca yang berbentuk pilihan
ganda dengan jumlah soal sebanyak 15, dengan masing-masing
soal terdiri dari empat pilihan jawaban: A, B, C, dan D. Sebelum
digunakan, soal tes membaca terscbut diujicobakan di kelas IIB SLTP,
dan diikuti 39 siswa. Uji coba tersebut dimaksudkan untuk melihat

tingkat keabsahan dan kehandalan soal yang digunakan.

Teknik Analisis Data - untuk meneliti hasil belajar membaca
yang dicapai siswa scrta melihat perbedaan hasil belajar membaca
antara siswa laki-laki dan perempuan -memakai teknik statistik
dengan menggunakan rumus t-test.

Di Bab 4, Sugiarto menjelaskan Kerangka Berpikir. Di smi,
Sugiarto menjelaskan pemikiran orisinalnya. Saya coba mengutipnya
secara utuh:

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat
penting di samping tiga keterampilan berbahasa lainnya. Karena
membaca merupakan sarana untuk mempelajari dunia lain yang
diinginkan. Manusia bisa memperluas pengetahuan, bersenang-senang,
dan menggali pesan-pesan tertulis hanya dengan membaca. Akan

77



SEPTIAWAN SANTANA K.

tetapi, membaca bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Membaca
adalah sebuah proses yang bisa dikembangkan dengan menggunakan
teknik-teknik yang sesuai dengan tujuan membaca tersebut.

Salab satu teknik yang bisa mengembangkan membaca adalah
teknik skimming. Dengan teknik skimming, seseorang dengan
cepat bisa memperoieh suatu gambaran umum tentang apa yang

sedang dibacanya. Teknik ini sangat bermanfaat bagi seseorang yang
mempunyai sedikit waktu. tetapi ingin mengetahui secara cepat

general information tanpa mempedulikan secara rinci kata-kata sulit
dan informasi yang mendetail.

Dalam hubungannya dengan perbedaan jenis kelamin. ternyata
beberapa ahli menemukan suatu perbedaan sikap dan cara membaca
antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai kesuiitan

lebih banyak dalam membaca jika dibandingkan dengan perempuan,
sehingga nilai reading comprehension laki-laki adalah lebih rendah
jika dibandingkan dengan perempuan. Perbedaan ini ternyata
lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mereka, interest, background
knowledge, bahan dan topik bacaan yang dipilih, serta motivasi

untuk membaca.

Dari penjelasan di atas ternyata ada suatu perbedaan sikap dan
cara antara laki-laki dan perempuan dalam membaca. Dari dua

kesimpulan ini bisa ditarik sebuah hipotesis bahwa ada perbedaan
antara kemampuan skimming laki-laki dan perempuan. Untuk itu,
diperlukan sebuah eksperimen untuk membuktikan apakah ada
perbedaan yang signifikan antara kemampuan skimming laki-laki
dan perempuan terhadap hasil belajar membaca.

Bab 5 ialah Hasil Penclttian dan Pembahasan. Di bab ini, Sugiarto
mengetengahkan temuan-temuan penelitiannya, melalui Deskripsi
Data, Pcngujian Hipotesis, Pembahasan, dan Keterbatasan
Penelitian. Deskripsi Data Sugiarto melaporkan hasil penelitian
yaitu: "(1) Hasil belajar siswa perempuan setelah diajar dengan teknik
skimming mempunyai nilai rata-rata 92,12, jumlah nilai simpangan
yang dikuadratkan scbesar 531,71 dengan jumlah subyek sebanyak 17
dan, (2) Hasil belajar membaca siswa laki-laki setelah diajar dengan
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teknik skimming mempunyai nilai rata-rata 91,53, jumlah nilai
simpangan yang dikuadratkan sebesar 486,7 dengan jumlah subyek
sebanyak 17."

Hasil penelitian menunjukan "nilai t-hitung lebih besar dari
nilai t-tabel (1,44 > 0,013)." Ini berdasarkan: "Untuk mengetahui
Ho ditolak atau tidak pada taraf signifikan 0,05 untuk tcs satu
arah (one tailed), nilai t-hitung dibandingkan dengan nilai t-tabel
untuk derajat kebebasan (dk) sebesar 32, setelah diinterpolasi adalah
0,013." Ini berarti hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwa tidak
terdapat perbedaan hasil belajar membaca antara siswa laki-laki dan
perempuan yang diajar membaca dengan teknik skimming, ditolak.
Dan, berarti sama dengan hasil penelitian.

Dalam Pembahasan, Sugiarto menjelaskan nilai rata-rata siswa
perempuan (XI) = 92,12 dan nilai rata-rata siswa laki-laki (X2)* =
91,53." Berarti: sesuai dengan kajian teoritik, mengenai "kemampuan
linguistik dan keterampilan siswa perempuan dalam mengaplikasikan
teknik-teknik belajar membaca cenderung lebih baik dibandingkan
dengan siswa laki-laki." Hitungan statistiknya menunjukan jumlah
kuadrat simpangan/nilai deviasi kelompok siswa perempuan
= 531,71, dan siswa laki-laki = 486,70; berdasar hitungan rumus t-
test yang menghasilkan t-hitung = 1,44; dan interpolasi derajat
kebebasan = 32. "Jadi t-hitung lebih besar dari t-tabel (1,44 > 0,013),"
simpul Sugiarto. Dan, menunjukkan adanya perbedaan signifikan
antara hasil belajar membaca siswa perempuan dan laki-laki. Kutipan
teoritik Sugiarto melaporkan kemampuan linguistik, variatif dalam
belajar, dan minat tinggi perempuan yang lebih tinggi dibandingkan
laki-laki. "Semua ungkapan teoritis tersebut," nilai Sugiarto dalam
penelitian ini,"telah terbukti benar"

Di bab 5 ini, Sugiarto menyertakan pula Keterbatasan
Penelitian yang ditemuinya. la menyebutkan bahwa eksperimen
pengajaran membaca dengan teknik skimming tidak dapat dilakukan
dalam waktu lebih lama dari tiga minggu untuk menghindari agar
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tidak mengganggu proses pembelajaran yang sudah terjadwal. Selain
itu, koefisien reliabilitas seal tes membaca yang digunakan sebagai
instrumen penelitian tergolong rendah, yaitu 0,23. Hal ini dapat
diakibatkan oleh adanya perbcdaan prosedur pembuatan tes yang
dilakukan oleh tlin peneliti dengan kebiasaan yang dilakukan oleh
guru yang bersangkucan dalam membuat soal-soal tes membaca.
Sugiarto tidak melakukan perbaikan instrumen dikarenakan dapat
mengganggu proses belajar para siswa di sekolah tersebut. Setiap
perbaikan instrumen perlu diujicobakan dan dilakukan tes ulang
terhadap siswa yang diteliti, sedangkan izin yang diberikan oleh pihak
sekolah waktunya sangat terbatas.

Pada Bab 6, yakni Simpuian dan Saran, Sugiarto memberikan
Simpulan bahwa risetnya telah membuktikan secara empiris bahwa
t-hitung lebih besar dari t-tabel, yaitu 1,44 > 0,13. Hal ini berarti
terdapat perbedaan yang signifilcan antara hasil belajar membaca siswa
laki-laki dan perempuan yang diajar dengan teknik skimming. Dengan
kata lain, kemampuan membaca siswa laki-laki dan siswa perempuan
meraang berbeda. Akan tetapi, Sugiarto juga memberikan Saran bahwa,
mengingat koefisien reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini
tergolong rendah, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan
memperbaiki atau menyempurnakan instrumen yang ada.

la juga mengingatkan pada guru Bahasa Inggris untuk
meningkatkan pemahaman tentang teknik skimming selain juga
mengetahui tahapan-tahapan penerapan teknik tersebut dalam
pembelajaran. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa teknik ini
berpengaruh positif terhadap kemampuan membaca siswa. Terakhir,
Sugiarto mengingatkan perlunya upaya pendekatan-pendekatan
tertentu dalam mengajar siswa laki-laki untuk dapat mencapai prestasi
belajar membaca yang lebih maksimal sehingga dapat mencapai
prestasi sebagaimana siswa perempuan dapat mencapainya.

80



MENULiS ILMIAH METODOLOGI PENELiTiAN KUALITATIF

Bila Secara Kualitattif

Tuiisan kualitatif memiliki keganjilan tertcntu. Dalam kualitatif,
kerangka gagasan penulis harus siap untuk terus diorganisir. "That
data are constantly being organized and then reorganized" nilai
Gorman & Clayton (1997: 234). Berbagai observasl dan wawancara,

yang masuk ke dalam kategori atau pola-pola amatan penulis, kerap
mengembangkan berbagai pola dan focal points yang tidak terduga.
Ini seperti proses scbuah aliran air yang natural mengalir tanpa henti.
Maka itu, menuliskannya membutuhkan tenaga yang cukup besar
dan seringkali melebihi batas periode yang telah dirancang.

Pengerangkaan uraiannya disusun secara induktif, kebalikan

dari deduktif dari pola kuantitatif. Kerangka dimulai dengan pokok-
pokok (subpokok) fenomena (berupa fakta-fakta atau data) yang
didapat saat melakukan prariset. Kemudian, mengerangkakan asumsi-
asumsi teoritik dan literatur yang dipakai untuk membahas berbagai
temuan gejala tersebut. Berbagai fakta atau data itu lalu dibahas. Dan,
coba diasumsikan ke dakm simpulan-simpulan tertentu.

Di dalam langkah teknisnya, Gorman & Clayton (1997: 224)

menerangkan sebagai berikut. Pengerangkaannyadapatdimulai dengan

memasukkan berbagai fakta atau data makro ke dalam tema-tema,
gagasan-gagasan pokok, atau kategori-kategori tertentu. Kemudian,
secara sederhana dan umum, rincikan turunan-turunannya di tiap
tema (gagasan pokok/kategori) itu sedcmikian rupa. Ini berguna
untuk membentuk kerangka dari berbagai informasi yang berifat
massal (berbagai catatan atau rekaman yang disimpan di database^
lembaran-lembaran print-outs, kartu-kartu catatan/nofe cards, dan
segala jenis data-fakta lainnya).

Di saat penulisan, tuiisan pun diawali dengan fakta-data dari
objek (peristiwa) yang diteliti. Berbagai kasusnya mengimpUkasikan
fokus masalah yang hendak dilaporkan.
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Quraishy (2001; dakm Jurnal Komunikasi MedkTor. Vol 4,
No.2, 2003; Bandung: Fikom Universitas Islam Bandung) ketika
menuiis Islam in the Vl^starn Media, memulai tulisannya dengan
paparan seperti ini;

15 September2000,usai Hari Inagurasi OlympksixSyAnty, Australia.
Saya menghadiri sebuah konferensi di Bmssel. Di saat makan siang,
saya pergi ke kamar hendak melihat pemberitaan di BBC. Setelah
sedikit mencari, saya pasang saluran televisi Jerman, yang meliput
kegiatan Olympics tersebut. Perhatian saya terlepas, saya merasa

hung sebentar saat melihat acara pembukaannya. Komentatomya
mengintrodusir tiap negara dengan pelbagai penghargaan yang telah
diperoleh, sejarahnya, atau berbagai tanda-tanda kehormatan yang
menyenangkan lainnya. Tapi, saya lalu mendapat catatan lain. Setiap
negara bcrlatarbelakang Muslim dimunculkan di iayar gambaran-
gambaran mengenai Islam, terorisme, fundamentalisme, atau perang
saudara. Berbagai negara seperti Aljazair, Indonesia, Sudan, Malaysia,
Saudi Arabia, dan Pakistan muncul dengan gambaran yang saraa.
Saya amat bingung atas penggambaran yang menyampurkan agama

dengan olah raga.

Sebagai jurnalis yang merasa dari akar minoritas, Quraishy tergerak
membahas perkembangan Islam di Eropa, dan khususnya di
negaranya sendiri, Denmark. la menyatakan tulisannya tidak dibuat
berdasar seorang penganut keagamaan (a religious person) tertentu.

Tapi, ditulis lewat seseorang yang telah sekian tahun belajar respek
dan menghargai semua agama. la menuiis:

Saya menjadi semakin menyadarl kedalaman kcbutuhan seseorang
untuk merujuk pada sebuah agama, ideologi, atau filosofi tertentu,
sebuah organisasi perdagangan atau sekadar suatu klub olah raga. Entah
bagaimana, setelah tinggal di Dunia Barat, satu hal yang menjadi
sangat jelas bag! saya adalah bahwa, tak peduli betapa sekulernya dan
tidak taatnya saya beribadah, saya akan se.alu diingatkan oleh media,
politisi-politisi, dan orang-orang di sekiar saya bahwa saya adalah
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seorang Muslim dan dengan demikian bukan msrupakan bagian dan
budaya D«nmar^/Eropa/dan Barac.

la merasa sedih dan sakit hati karena upayanya melakoni peran
sebagai warganegara yang taat terhadap hukum, dengan membayar
pajak, hidup penuh clnta kasih, dan menyumbangkan sesuatu pada
Denmark, ternyata tidak dihargai. la merasa jadi tersangka oleh
parameter keislamannya. Dan, ia merasa tidak sendirian. Jutaan
orang mengalami ha! yang sama. diperangkap olch sistem nilai yang
berlaku di dunia Western.

Akan tetapi, karena hal itu pula, ia bersyukur. "Sisi cerah
dari urusan kenegaraan yang disesalkan ini adalah, saya dapat
mengekspresikan rasa tcrimakasih yang tulus pada Denmak, Eropa,
dan keseluruhan Dunia Barat karena mereka telah mengembalikan
identitas orisinal saya," tulisnya. "Meialui proses yang sangat
memcdihkan ini, telah tersingkap pada saya bahwa agama saya
sendiri, Islam, telah memainkan peran penting dalam pengasuhan
dan pembentukan intelektual saya.

Semua itu ditulis Quraishy di awal tulisannya. Ia memakai
pengalaman pribadi untuk memulai bahasannya tentang dunia Islam
yang digambarkan media Western, la mencuplik ruang privatnya
sendiri saat masuk ke permasalahan yang terjadi di ruang publik. Ia
memulai tulisannya dengan fakta atau peristiwa yang terjadi, yang
dikenalisnya dan menurutnya penting dicatat,

Dari awal paparan seperti itu, kemudian Quraishy
mengembangkan penjclasannya tentang citra stereotip Islam yang
buruk di bawah bayangan kultur Western meialui gambaran media.
Ia mengerangkakan tulisannya ke dalam poin-poin sebagai berikut:

•  Islam di Media Barat

• Akibat Langsung
• Tanda-Tanda Politis

83



SEPTIAWAN SANTANA K.

Pelbagai Survei Media
Penyetereotipan Muslim Arab
Pcnyetercotipan di tengah Protes

Islam dan Barat: Melihat Sejarah

Komunikasi Berlandaskan Islam: Penting

Pemahaman yang Serius dan Upaya Konstruktif
Kenapa Ada Gangguan Komunikasi?
Jihad Datang Kembali
Saya tidak Tahu tapi ....

Konflik Kultural atau Masalah Sosioekonomi

Media kini jadi Kekuatan

Mcngapa Respon jadi Kebutuhan?
Empat Prinsip Jurnalisme

la menjelaskan bagaimana kolaborasi nilai westcrnisasi dengan
media western mengembangkan petatah-petitih pemikiran, dalam
bentuk pemberitaan, yang negatif tentang Islam. Politik western
mempengaruhi konstruksi pemberitaan media mengenai pertcntangan
Islam dan Barat. Dunia life style Amerika dipertentangkan dengan
gambaran pemberitaan demonstran Pakistan, sosok-sosok jilbab
kaum muslimah, letusan-Ietusan senjata di gurun, dan sebagainya.
Juga, dimunculkan berbagai komentar-komentar pemberitaan yang
cukup tcrbuka mengenai rendahnya peradaban Islam dibandingkan
Kristen, atau gerakan westcrnisasi sebagai jurus mengatasi terorisme
Islam serta dampaknya, di dalam kehidupan sehari-hari, kaum
muslim-minoritas didiskriminatifkan. Terdapat diskriminasi untuk
non-Eropa dan non-Kristen, khususnya Islam.

Semua itu, menurut Quraishy, dipengaruhi oleh lumernya
Perang Dingin antara AS dan US. Amerika dan sekutunya kemudian
melihat Islam. Berbagai gejolak di kawasan dunia Islam menjadi
potensi konflik yang melebar ke belahan dunia Barat. Media ikut
dalam putaran pcngaruh geopolitik sepcrti itu. Jurnalisme Barat
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banyak yang tidak sadar akan dasar sikap pekcrjaan jumalistik yang
bersandar pada keterbukaan, dan pluralitas.

Berdasar penelusurannya itu, Quraishy lalu mengunci akhir
tulisannya, dengan kcsimpulan yang cukup metaforis - melalui
bahasa dan jargon religius ten commandments, namun dengan-
materi simpulan berisi mengenai berbagai kaidah jurnalisme yang
telah dilanggar oleh wacana Western Media dalam melaporkan dunia
Islam, yakni:

10 Media Commandments

1. Kebebasan berbicara ialah hak kemanusiaan yang mendasar,
dan maka itu mcnjadi hak yang bebas dari diskriminasi. Setiap
laporan yang mengangkac rasisme, menghidupkan prasangka, dan
memecahkan masyarakac. harus dijauhi

2, Pelaporan dan peliputan isu-isu minoritas etnis sebaiknya
dikeijakan secara objekcif dan necral sehingga dapat menjadi kasus
yang dapac dipelajari kaum mayoritas

3- Warcawan mesti berhaci-hati dengan jebakan keangkuhan
Eurocentric dan pendidikan idelogls mereka tatkala menjelaskan
kultur dan agama lain, khususnya Islam. Berbagai kontak dengan
kaum minoritas akan banyak membancu

4. Kata-kaca seperti Nigger, Paid, Fundamencalis, Ghetto,
Perkumpulan Etnis, Kriminalitas Imigran Generasi-Lanjutan,
merupakan ancaman terhadap kaum minoritas. Sebaiknya jauhi
penggunaan term yang negatif seperti itu

5. Kultur, religi, etnisitas, warna nasionalitas dari etnis minoritas
sebaiknya tidak dipakaijadimodelpenjelasantulisanatauperkataan
yang menyangkut hal-hal individual atau kelompok orang

6. Penggunaan scatistik, data, atau fakta-fakta yang tidak
dikonfirmasi akan sangat berbahaya, seperti penyalahgunaan
keterangan policik anti-imigran, gerakan-gerakan sayap kanan.
dan organisasi-organisasi rasis. Ini merusak reputasi dan integritas
kewartawanan.

7. Kecika menuliskan sebagian isu antarkelompok etnis, sebaiknya
memakai keragaman berbagai sumber, serta tidak membuat saru
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Knowledge dan naratif di masa lalu mempunyai kedekatan konsep,
menjadi jalan orang berkomunikasi tanpa kehilangan konteks yang
dibawanya. Tapi, di dunia modern, khususnya seiama sctengah abad
20, terjadilah pemilahan hubungan tadi. Naratif, dan terutama

"kisah", dipisahkan secara "keras", divorced from the 'hard'. Faktual
menjadi basis pengetahuan, knowledge. Dikotomi yang salah itu, lalu
coba diluruskan kembali. Banyak pihak lalu membangun kembali
hubungan narrative and knowledge. Naratif dijadikan kembali sebagai
sebuah kunci pengetahuan, "a key form of the knowledge they are
seeking to capture and share".

Studi komunikologi sangat berkaitan dengan berbagai studi
naratif. Bagaimana naratif disusun, apa fungsi dan manfaat naratif
bagi mereka yang raembaca, mendengar, atau menyaksikan suatu kisah:
merupakan sebagian kecil studi naratifyang diacu komunikologi. Hal
itu, misalnya, bisa ditilik dari telaahan George Herbert Mead (1926;
dalam "Narrative", Watson and Hill, 2000), "The nature of aesthetic
experience", di InternationalJournal ofEthics, ketika meruwat dua
model pelaporan jurnalisme (komunikasi massa). Mead menyatakan
ada dua model pelaporan, yakni: model information dan model story.
Berangkat dari itu, Peter Dahlgren (1992; dalam "Narrative", Watson
and Hill, 2000) mengcmbangkan kupasannya tentang storytelling,
pengisahan dalam dunia pelaporan jurnalistik. Dan, menekankan
tentang konsep naratif sebagai jembatan manusia untuk mengetahui
kehidupan.

Mungkin, dalam perspektif yang berbcda, karena itu Arthur
Asa Berger (1997; dalam "Narrative", Watson and Hill, 2000) menulis,
"Kehidupan kita terbenam dalam pelbagai naratif. Setiap hari kita
berenang dalam lautan kisah dan dongeng ... mulai dari hari-hari
paling awal sampai pada saat kematian kita," Berger mendefinisikan
naratif sebagai "sebuah kisah, yang mengandung suatu sekuens
peristiwa". Dan tiap sekuennya, kunci pemaknaannya ada di sebuah
simptom yang bernama "waktu". Berbagai pemaknaan "kisah" itu
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terakomodir ke dalam momen "periode waktu" tertentu. Momen itu
bisa berjangka waktu sekadar lintasan pengenalan kita pada sepotong
kehidupan, seperti memahami dongcng anak-anak raelalui kerangka
hitam-putih, benar-salah, baik-buruk. Tapi, momen pemaknaan ini
juga bisa berlangsung cukup panjang, dan jauh, dan mendalam.
Ini sepersi pengenalan manusia pada kisah-kisah sejarah, peristiwa
sosial, atau kejadian aktual yang merubah sendi-sendi konteks
kemasyarakatan tertentu.

Konsep naratif, dalam pengisahan (storyteJUng) ini, bukan
hanya memokus kepada pemaparan fakta-fakta semata. Akan
tetapi, ada kerangka lain yang mesti diemban di dalam penulisan
pelaporannya, yaitu: pemaknaan yang tidak boleh dikerangka secara
semena-mena. Sifat "analitis" dimungkinkan hadir selama tidak
membiaskan "pemaknaan" yang ada dan dimunculkan oleh "realitas".
Representasi "realitas" yang sesungguhnya terjadi, riil, tentu saja tidak
akan dicerap secara sempurna. Namun begitu, pemaknaan realitas itu
tidak boleh diselewengkan oleh kehadiran "pelapor" yang membawa
muatan latar, referensi, kultur, sarapai selera, dan seterusnya.

Wacana naratif, yang dibangun sto/ytdUng-pcnuVis, mesti
membawa kekuatan representasi realitas "pengalaman" dan "nilai-
nilai" bersama. Michael de Certeau (1984; dalam "Narrative",
Watson and Hill, 2000) menghubungkan naratifini dengan artikulasi
eksistensi manusia sebagai hewan sosial dan komunal. Segala
pemaknaan kebcradaan manusia itu didefinisikan oleh kisah-kisah:
baik yang bersjfat denotatif, atau konotatif. Pada tingkat denotasi,
naratif memberitahukan apa yang menimpa seseorang dan dalam
kondisi apa. Pada level konotatif, naratif membawa khalayak ke
dalam wilayah signifikasi pemaknaan tertentu; apa sesungguhnya
kisah ini? Ini terkait dengan narasi kisah-kisah peristiwa penting yang
berlangsung di masyarakat. Juga, terkait dengan narasi pembelajaran
masyarakat pada berbagai dimensi kehidupan yang ada, terjadi, atau
belum dikenali. Jadi, pengisahan naratif memungsikan sifat konotasi
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iosial, yakni melayani kepentingan manusia di dalam membangun
kohesi sosial melalui satu aktifitas sosialnya: penulisan.

Maka ituiah, mode naratif storyteHing memiliki liturgi yang
cukup ketat persyaratannya. Dalam era multi media ini, naratif
menjadi sebuah genre, dengan tradisi dan aturannya, dengan
kerangka yang begitu ketat, dan dengan tingkat restriksi yang tinggi,
hingga mencapai titik ritualistik tertentu. Wacananya melebar ke
banyak dimensi kehidupan, bukan hanya menempel di dunia literer
kcsastraan, atau komunikasi massa, tapi juga sampai ke wilayah
keilmuan. Ada rentang J/^mZ/erdikembangkan. Tiap khalayak naratif
diminta mengenali pelbagai konvensinya, mengikutinya, tapi sekaligus
juga siap untuk menerima upaya eksperimentatif. Lewat pengisahan
naratif, terjadi upaya menarik dan mempertahankan perhatian yang
bukan hanya memenuhi kebutuhan afektif (emosi), tapi juga kognitif
(intelektual) serta identifikasi pada pembelajaran sosial tertentu.

Akan tetapi, dalam membawakan pengisahan tersebut haruslah
tetap berada di dalam kesadaran akademis. Ada kewaspadaan tertentu
yang mesti dijaga oleh seorang "pengisah" akademis. Ada dua bentuk
kehati-hatian yang mengiringi dunia penulisan akademis berdasar
data itu: "you can research the story, or you can story the research,"
tegas Kouritzin (2009:79). Penulis hendak "meriset sebuah kisah",
atau "mengisahkan sebuah riset".

Ketika seorang penulis "data" akademis merisetkan berbagai
kisah, berbagai data itu dijadikan ilustrasi. Tekanan {voices) pemikiran
penulis menjadi dominan. Penulis mcngajukan argumen kepada
pembacanya, dan seolah berkata 'Anda berminat' dengan kisah-kisah
yang ditawarkan. Tapi, berbeda dengan ketika penulis itu memilih
untuk mengisahkan sebuah riset: maka, ia mengalurkan data ke dalam
dominant voice. Penulis berdiri di balik berbagai peristiwa. Penulis
menjaga kejujurannya agar berbagai data dapat berbicara sendiri,
walau berkemungkinan lapisan interpretasi ikut hadir.
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Dalam hal inilah, pengisahan naratif menjadi bernuansa
etik. Ada regangan sikap akademis yang hanya diberi kcleluasaan
di dalam menarasikan temuannya. Tapi tidak boleh melanggar
persyaratan moralitas intelektual di dalam "mengisahkan" berbagai
temuannya. "Peluang menolak keortodokan, di dalam riset kualitatif
dan penulisan teks akademis, lebih tertuju kepada soal 'melakukan
hal yang benar daripada membicarakan kebenaran," tegas Kouritzin
(him. 80). Pcmbicaraan tentang "kebenaran" bisa menyentuh hal-hal
yang tidak etis. Namun, "melakukan hal yang benar" - kepada diri
sendiri, kepada data, kepada bentukan tekstual, kepada proses riset
- lebih memiliki nilai responsibilitas.

Dalam kaitan penulisan Kualitatif, responsibilitas itu memang
tertuju kepada banyak hal yang melingkupi pengisahan naratif
harus dilakukan: dari hal-hal yang bersifat teknis, metodis, sampai
asumsi filosofis, paradigmatis, atau metodologis. Secara sederhana,
wacana naratif ini menstruktur persiapan penulisan ilmiah yang
tidak bersifat linier. Dengan kata lain, pelaporan ilmiah yang harus
menghitung nuansa-nuansa filosofis yang berbeda dengan penulisan
Kuantitatif. Dalam hal ini, tentu saja bcrkaitan dengan paradigmatik
Kualiatif, yang meminta peneliti atau penulis atau pelapor kajian
ilmiah tidak hanya sekadar memaparkan data-data begitu saja.
Penulis Kualitatif harus memberi warna subjektifitas pada dimensi
stilisasi pelaporan kajiannya. Ada warna subjektifitas penulis yang
menemukan "pemaknaan" yang unik yang belum terungkap dan
memberi sodokan nuansa pemikiran tertentu.

Pada sisi inilah, unsur story telling bermain. Ini menekankan
upaya penulis untuk tidak hanya selesai dengan temuannya saja.
Akan tetapi, berikut juga upaya untuk menjelaskan temuannya
dengan "pengisahan" tertentu. Penjelasan yang bersifat pengisahan ini
memberikan penekanan pada upaya mendeskripsikan "pengalaman"
penulis bertemu dengan sesuatu yang menarik. Dan, diharapkan akan
memberi kememikatan tertentu kepada pembacanya.
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Creswell (1998: 167-172) mengusulkan penulisan dengan gaya
penulisan Narative Report. "Di mana para penulisnya menggunakan
'metafor' untuk menggambarkan keseluruhan laporan atau studinya",
jelas Creswell. Sifat penguraiannya bagaikan seseorang yang berjalan
perlahan mengitari sebuah patung, bagaikan langkah kaki satu demi
satu menuruni tangga, atau seperti berjalan dari ruang ke ruang di

sebuah rumah: Pcnulis menjelaskan berbagai hal yang diamatinya
secara perlahan, merinci temuan-temuannya.

Komposisi tulisannya melibatkan empat hal retoris: audience,
encoding, quotes, dan authorial representation. Bila dirumuskan
membentuk gambaran pertanyaan berikut ini.

• Untuk audiens mana, studi kualicatif ini ditulis

• Bagaimana menyandikan/menuangkan {encode} studi kualitatif
kepada audiens

• Bagaimana berbagai kutipan {quotes) digunakankan di dalam studi
kualitatif

• Bagaimana, secara naiatif, penulis merepresentasikan dirinya

Gaya naratif ini merupakan kekuatan dari riset kualitatif. Tekniknya
sama dengan bentuk storytelling, di mana menurut Glesne 8e Peshkin
(1992; dalam Creswell, 1998), "narratives in story telling modes
blur the lines between fiction, journalism, and scholarly studied',
sebuah cara penguraian yang menghablurkan batas-batas fiksi,
jurnalisme dan laporan akademis. Bentuknya, antara lain, memakai
pendekatan kronologis sepersis menguraikan peristiwa demi peristiwa
dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu {slowly over
time}, seperti ketika menjelaskan subjek studi mengenai budaya saling-
berbagi di dalam kelompok {a culture-sharinggroup), narasi kehidupan
seseorang {the narrative of the life of an individual), atau evolusi

sebuah program atau sebuah organisasi {the evolution ofa program
or an organization). Teknik lainnya ialah seperti menyempitkan dan
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mcluaskan fokus bahasan bagaikan sorotan metafor lensa kamera
melakukan pans out, zoom in, lalu zoom out.

Laporannya juga bisa seperti pendeskripsian pelbagai kejadian,
berdasarkan tema-tema atau perspektif tertentu. Gaya naratif, dari
studi kualitatif, ini bisa juga mengerangkakan soal tipikal keseharian
hidup seseorang (a typical day in the Jife) dari sesosok individual
atau sebuah kelompok. Beberapa laporan naratif mengetengahkan
bahasan tcoritis.Creswell (1998:172-189) merujuk lima tradisi inkuiri
dan desain studi kualitatif: Biography, Phenomenology, Grounded
theory, Ethnography, dan Case Study. Kelima tradisi, dan penjelasan
serta contoh<ontohnya, ini merupakan sebagian dari pengembangan
riset Kualitatif. Dan kelima bentukan risetnya, berikut ini, difokuskan
pada penjelasan bagaimana basil risetnya dilaporkan dalam penulisan
ilmiah kualitatif, yang memakai wacana naratif.

Biografi

Dalam studi biografis, Edel (1984, him. 30; dalam Cresvyell, 1998)
menekankan "Setiap kehidupan mengambil bentuknya sendiri
dan penulis biografi mesti menemukan literer yang ideal dan unik
dalam mengekspresikannya. Di dalam strukturnya, sebuah biografi
membutuhkan keluasan yang melebihi uraian kronologis". Tekanan
Edel tertuju pada pendekatan kronologis (a chronological treatmeni)
dari sebuah subjek yang memberi banyak ruang untuk pengembangan
bentuk dan struktur sebuah biografi.

Di berbagai level struktur penulisannya, penulis membutuhkan
penajaman kadar amatan terhadap berbagai manuskrip. Interpretasi
biografis mengharuskan penulis membaca banyak bahan, dan
mengorganisirnya secata tepat. Umumnya, berbagai fakta yang telah
terkumpul dituangkan ke dalam tema-tema kronologis.
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Denzin (1989b; dalam Craswell) menunjukan tiga bentuk

model interpretif penulisan biografis. Peneliti bisa menuliskannya
dari perspektif subjek [subject's perspective, di mana segala
uraian naratifnya mengetengahkan hasil editan wawancara yang
meminimalkan interpretasi. Peneliti bisa pula memakai bentuk
subjek-yang-menuliskan biografinya sendiri (a subject-produced
biography), yang merupakan bentuk penulisan autobiografi dan
bersifat rekaman kehidupan, tanpa keterlibatan penulis sebagai
investigator atau melakukan penyelidikan yang begitu rigid. Tcrakhir,
penulis bisa pula memakai bentuk struktur pemaknaan dari tiap
babakan kehidupan subjek yang hendak di.aporkannya - yang oleh
Denzin dijelaskan sebagai metode making sense of an individual's life
dengan menggunakan metoda progresif-regresif [progresive-regresive

method). Penulis menarasikan bahasan biografisnya melalui kejadian
penting [a key event) dari kehidupan subjek dan mengembangkan
melalui teknik forward dan backward dari peristiwa biografis.

Key event tersebut, atau diistilahkan Denzin dengan the

epiphany, merujuk kepada momen-momen dan pengalaman
interaksional penting dari kehidupan seseorang. Ada empat jenis key
event ini: (1) kejadian penting yang menyentuh kehidupan seseorang,
(2) akumulasi atau representasi pelbagai kejadian, berbagai pengalaman
yang berlanjut sampai lama, (3) kejadian kecil tapi berkesan, di mana
merepresentasikan momen tertentu di dalam hidup seseorang, (4)

berbagai episode atau menghidupkan kembali berbagai kejadian

penting yang terkait dengan pengalaman tertentu.

Dalam contoh berikut ini, CresweL (1998: 29) memerikan

bagaimana penulis memakai struktur-struktur pemaknaan [the
meaning structures) - atau metode making sense of an individual's

life - di mana narasi biografisnya dialur melalui kejadian penting
[a key event) dari kehidupan subjek dan mengembangkan melalui
teknik forward dan backward dari sebuah peristiwa.
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Contoh Biografi Sejarah Hidup

Ini adalah cerita tentang Vonnie Lee (Angrosino, 1994), ielaki berusia
29 tahun yang dijumpai peneliti di Opportunity House - tempat
rehabilitasi orang yang mengalami masalah keterbelakangan mental
dan gangguan kejiwaan. Mayoritas orang yang tinggal di sini memiliki
catatan kriminal. Vonnie Lee tidak terkecuali. la mengalami masalah

sejak anak-anak, yakni menjadi anak yang tidak berayah dan ibu yang
kecanduan alkohol dan dilecehkan secara fisik oleh banyak Ielaki.

Hidup Vonnie Lee banyak di jalanan di bawah bayang-bayang Ielaki
tua, Lucian, yang melindungi Vonnie Lee dari orang jalanan lainnya.
Ketika Lucian meninggal, Vonnie Lee menjalani hidup "masuk-
keluar" di bawah binaan layanan kejiwaan Opportunity House.

Sewaktu peneliti menemukan kisahnya, Vonnie Lee berada dalam
masa transisi antara Opportunity House dengan dunia komunitas
supervised independent living (bantuan hidup mandiri). Kunci
masalah orang yang tengah mengalami masa persiapan "transisi"
itu ialah mengajarkannya tentang bagaimana menggunakan sistem
transportasi publik.

Peneliti menemukan Vonnie Lee mau membicarakan hidupnya

tapi tanpa petunjuk yang jelas. Hampir bisa dikatakan kisah Vonnie
Lee tidak memberikan karakter apa-apa, kisahnya hanya terfokus
pada soal "pendeskripsian rute bis". Dalam penjelasan Angrosino, "la
tersuruk-suruk pada hanya apa yang dilihat dan dirasakannya begitu
mendalam saat menemukan rute perjalanan bis". Mengikuti petunjuk
tersebut, peneliti mengajukan diri untuk pergi seperjalanan dengan
bis yang biasa ditumpangi Vonnie Lee ke tempat kerjanya. Rute bis itu
amat berarti bagi Vonnie Lee selama perjalanan satu jam-setengah-an ke
tujuan, dan berganti tiga bis. Vonnie Lee telah merancangnya; ia coba
menemukan tempat duduk yang lega berkepala merah, logo bis kota
tersebut. Selama perjalanan, ia memberitahukan peneliti detil-detil
keterangan tentang orang-orang, tempat-tempat, dan pelbagai kejadian
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di perjalanan. Sesampainya di tempat kerja, toko penyuplai pipa ledeng
(air minum), supervisi Vonnie Lee bcrkata, "Itu bis kecintaannya,
datang". "Kenapa kamu begitu suka pada bis tersebut?" Tanya peneliti.
Vonnie Lee mengaku, "Jika saya punya rezeki banyak, saya sudah kerja
di bis sekarang!" Dari hal itu, peneliti menarik sinipul bahwa bis
memberi makna penting bagi hidup Vonnie Lee di dalam pencarian
hidup dan kekuatan dirinya kembali, dan menjeiaskan mengapa ia
begitu banyak bercerita tentang seluruh kehidupannya melaiui rute
perjalanan bis. Vonnie Lee telah memantapkan citra-dirinya - lewat
rute bis - untuk bangkit mengganti hidup masa lalunya.

Riser biografi hidup ini berakhir dengan refleksi peneliti
terhadap • berbagai metafor, dari berbagai informasi, yang
digunakannya sebagai kerangka analisis kisah. Selanjutnya, studi ini
mengilustrasikan keiebihan "metodologi wawancara otobiografis
yang mendalam" {in-depth autobiographical interview methodologj)
ketika menjaring dimensi manusiawi dari sosok-sosok mental yang
iemah dan untuk "kontekstualisasi" {contextualizing) informasi
wawancara bagi pengalaman hidup seorang Vonnie Lee.

Dunia antropologis {anthropological life history research)
melaporkan studi biografi dengan memakai pendekatan interpretasi
kultural. Riset biografis bisa juga dipakai bidang keilmuan lain, yang
tidak mengeksplorasi "masa lalu", dan tidak memakai kekuatan isu-isu
metafor kultural dari kehidupan seseorang atau pencitraan kelompok
kultural tertentu. Riset biografis dapat menjangkau bahasan yang
bersifat temuan intelektual melaiui studi biografis individual atau
pun kelompok. Crcswell (him. 32) mencirikan beberapa penandaan
dari biographical genre \ny.

•  Peneliti menyampaikan kisah seseorang. dengan menyertakan fokus
sentral studinya

• Kumpulan datanya terdiri dari "percakapan" [conversations) atas
pengisahan, perekonstruksian berbagai pengalaman hidup yang
dikerjakan melaiui cbscrvasi parcisipatif
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• Orang yang ditelitinya menceritakan kembali kejadian penting
di dalam kehidupannya, yang disebut juga "epiphanf (seperti,
penumpang bis dalam kisah Vonnie Lee)

•  Peneliti melaporkan informasi rinci mengenai konteks keadaan atau
sejarah (dari perjalanan bis), beserta shuasi epiphanyyang terjadi di
konteks sosial tertentu

•  Peneliti menjadi pcnyaji sebuah studi, merefleksikan pengalamannya
sendiri dan menyatakan bahwa studinya merupakan interpretasinya
tcrhadap pemaknaan hidup Vonnie Lee

Kerangka gagasan dari studi biografis Vonnie Lee bisa terdiri darir

Peneliti mula-mula menggambarkan seseorang (Vonnie Lee)
Peneliti kemtidian membicarakan perhubungan seseorang sebagai
pengantar studinya

Peneliti memokuskan satu kejadian penting (atau epipban/i dari
kehidupan seseorang
Peneliti menginterpretasikan pemaknaan kejadian cersebut (melalui
metafor, kelemahan, dan sebagainya)
Peneliti menghubungkan pemaknaan yang ditemukannya dengan
kajian literatur

Peneliti membahas pelajaran yang didapatnya berdasar rujukan
studinya.

Fenomenologi

Jika naratif biografis menekankan antara lain key event, fenomenologi
menekankan perhatian dan kelengkapan tertentu. Beberapa perhatian
dan kelengkapan itu tercermin dari ciri-ciri penelitian fenomenologi
berikut ini. Moustakas (1994:58-59; lihat juga Kuswarno, 2009; 37)),
menyebutkan beberapa ciri itu, yang bila disarikan kembali adalah
sebagai berikut:
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Phenomenology focuses on the appearance of things, a return to
things just as they are given, removed from everyday routines and
biases, from what we are told is true in nature and in the natural
world of everyday living.

Phenomenology is concerned'wirh wholeness, with examiningentities
from many sides, angles, andperspectives until a unified vision of the
essences of a phenomenon or experience is achieved.
Phenomenology seeks meanings from appearances and arrives at
essences through intuition and reflection on conscious acts of
experience, leading to ideas, concepts, judgments, and understandings.
Phenomenologyis committed to descriptions of experiences, not
explanations or analyses. Descriptions retain, as close as possible, the
original texture of things, their phenomenal qualities and material
properties. Descriptions keep a phenomenon alive, illuminate its
presence, accentuate its underlyingmeanings, enable thephenomenon
to linger, retain its spirit, as near to its actual nature as possible.
In descriptions one seeks to present in vivid and accurate terms, in
complete terms, what appears in consciousness and in direct seeing -
images, impressions, verbal pictures, features of heaviness, lightness;
sweetness, saltines; bitterness, sourness; openness, constrictedness;
coldness, warmth; roughness, smoothness; sense qualities ofsound,
touch, sight and taste; and aesthetic properties
Phenomenology is rooted in questions that give a direction and focus
to meaning, and in themes that sustain an inquiry, awaken further
interest and concern, and account for our passionate involvement
with whatever is beeing experienced. In a phenomenological

. investigation the researcher is has personal interest in whatever she
or he seeks to know, the researcher is intimately connected with the
phenomenon. The puzlement is autobiographical, making memory
and history essential dimensions of discovery, in the present and
extensions into the future.

Subject and object are integrated - what I see is interwoven with how
I see it, with whom I see it, and with whom I am. My perception,
the thing I perceive, and the experience or act interelate to make the
objective subjective and the subjective objective.
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• At all points in an investigation intersubjective reality is part ofthe
process, yet every perception begins.with mu own sense of what an
issue or object or experience is and means.

• The data of experience, my own thinking, intuiting, reflecting,
and judging are regarded as the primary evidences of scientific
investigation.

• The research question that is the focus of and guides an
investigation must be carefully constructed, every word deliberately
chosen and ordered in such a way that the primary words appear
immediately, capture my attention, and guide and direct me in the
phenomenological process ofseeing, reflecting, and knowing. Every
method relates back to the question, is developed solely to illuminate
the question, and provides a portrayal of the phenomenon that is
vital, rich, and layered in its textures and meanings.

Dalam bahasa sadurannya, ini mdetakkan fenomenologi" sebagai
tempat memungut (memokuskan) "sesuatu" yang muncul di
dalam kehidupan sehari-hari, "kemudian mengembalikkannya
(mendalaminya) pada "tempat" kchadirannya (sebagaimana adanya
keberadaannya) di awal mula. Fenomenologi mencopot berbagai hal
yang menyeiubunginya dan membuatnya bias: dari apa yang disebut
"kebenaran", dari apa yang senyatanya terjadi (kenyataan sebenarnya)
dan berlangsung di dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomenologi meneropong "sesuatu" itu dengan kaca mata
"keseluruhan". Hdak sepotong-sepotong. "Sesuatu" itu dijadikan
sebuah entitas yang telah diuji dan dianalisis dari berbagai sisi, sudut
pandang, dan perspektif. Hasilnya: "sesuatu" itu menjadi sebuah
kcsatuan entitas "fenomena" yang mengandung "pengalaman" dan
"pemaknaan" tertentu.

Fenomenologi menjadi alat melihat berbagai "pemaknaan"
yang "tarapak" dan "hadir". Tapl, melihat secara "esensi", yang
didapat melalul intuisi dan refleksi, ketika "sesuatu" itu berlangsung
di dalam "pengalaman" tertentu, hingga menjadi: serentetan gagasan,
konsep, judgments, dan pemahaman.
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Fenomenologi itu hanya memiliki niat untuk mendeskripsikan
berbagal pengalaman, bukan sekumpulan penjelasan atau analisis.
"Sebuah deksripsi fenomenologi akan sangat dekat dengan
kealamiahan (tekstur, kualltas, dan sifat-sifat penunjang) dari sesuatu,"
dalam bahasa Kuswarno (him. 37). Melalui deskripsi tersebut,
fenomena ditampilkan dalam bcntuk apa adanya, beserta tampilan
kealamiahan dan makna yang ada di baliknya. Deskripsi itu menjadi
seolah dihidupkan dalam ketepatan dan kelengkapan perangkatnya.
Dan "hidup"-nya fenomena tersebut punya kesamaan antara yang
ada di dalam "kesadaran" dengan yang telihat oleh indera kita.

Semua itu didapat karena fenomenologi berangkat dari
berbagai pertanyaan yang ditujukan untuk mencari pemaknaan pada
"sesuatu" yang diamati peneliti: yang tergerak untuk merasakan apa
yang terjadi selama mengalarai "pengalaman" fenomena tertentu.
Pengalaman personal peneliti itu menjadi satu kekuatan penggalian
fenomenologis, hasil dari upaya peneliti "mengakrabi" dirinya dengan
fenomena yang diamatinya. Seolah membongkar sebuah puzzle yang
bersifat otobiografis, menelusuri dimensi meraori dan historinya,
dalam kenyataan yang terjadi dan kemungkinan nantinya.

Maka itu, di dalam fenomenologi, terjadi pcnyatuan subjekdan
objek: "Apa yang peneliti amati saling menjalin dengan bagaimana ia
melihatnya, dari siapa ia melihatnya, dan dengan siapa ia melihatnya."
Di perspesi peneliti, "sesuatu" itu "dirasakannya", dan pengalaman
atau apa yang terjadi saling berhubungan "objektif subjektif" secara
dan secara "subjektif objektif.

Dari semuanya bahasan tentang penggalian realitas intersubjektif
ini, hal itu menjadi sebuah bagian dari sebuah proses fenomenologi
yang penting. Proses memulai persepsi, dengan pencermatan peneliti
pada apa yang jadi isu atau objek atau pengalaman yang terjadi dan
memiliki segudang pemaknaan.

Dengan demikian, data yang didapat dari pengalaman
(penelitian fenomenologi) itu, dari apa yang peneliti pikirkan, yang
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diintuisikan, yang direfleksikan, dan yang dinilai, akan menjadi dasar
pembuktian keilmiahan pcnggaiian fenomenologis.

Dari sanalah, dibutuhkan kecermatan peneliti di dalam
membuat pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini akan
menjadi fokus dan pedoraan .penyelidikan fenomenologi. Setiap
"kata"-nya dipilih dan disusun secara cerraat dan waspada. "Kata-kata"
akan menuntun perhatian dan pctunjuk peneliti dalam memroses
fenomenologis "amatan, perefleksian, dan pengetahuan. Setiap
langkah penelitian akan kembali berhubungan dengan pertanyaan
penelitian. Setiap langkah penelitian dibangun dari jejak-jejak yang
dipetakan oleh pertanyaan itu. Dan, selanjutnya, akan merujuk pada
fenomena yang diamati menjadi vital, kaya, dan penuh lapisan tekstur
serta pemaknaan.

Pemahaman akan ciri-ciri fenomenologi ini juga harusdibarengi
dengan beberapa pemikir yang lalu lalang di dunia fenomenologi.
Kuswarno (2009: 38-39) menyebut dua tokoh A.Schutz. yang menulis
The Phenomenology of The Social World (1967), dan E.Husserl
yang di antaranya menulis The Crisis of European Sciences and
Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenology
Philosophy (1970a). Kedua tokoh ini juga banyak disebut oleh
Moustakas di banyak bagian penjelasannya tentang metoda riset
fenomenologi.

Schutz, menurut Kuswarno, ialah pelaku pertama yang
mempraktikkan fenomenologi di dunia ilmu sosial. la adalah
membuat penelitian sosial berbeda dari pendahulunya, yang
berorientasi positivistik. Melaiui Schutz, pemikiran-pemikiran abstrak
Husserl mulai dapat dimengerti. Dari Schutz didapat penjelasan,
interpretasl terhadap realitas itu pada dasarnya berhubungan dengan
objek penelitian sosial.

Gambaran pemikiran Schutz, di dalam riset, menetapkan
bahwa perilaku manusia itu terkait dengan posisi yang dipilihnya
ketika berada di lingkungannya. Maka itu, tindakan manusia
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memiliki kemungkinan inerupakan kamuflase dari tindakan orang
di sekitarnya. Konsekucnsinya di dalam risct fcnomenologi, pencliti
harus memberi "posisi nyaman" pada objek penelitian agar ada
kedekatan yang menepiskan kemungkinan mendapatkan bias, yakni,

menjadikan si objek penelitian menjadi dirinya sendiri. Peneliti
memasuki interpretasi orang yang menjadi objek penelitiannya
dengan metoda interpretasi yang sama dengan orang tersebut.

Pemikiran Schutz, menurut Kuswarno (him. 39), mengembang-
kan sebuah model tindakan manusia dalam postulasi sebagai
berikut:

• Konsistensi logis, digunakan sebagai jalan untuk pembuatan validicas

objektif dari konstruk yang dibuat oleh peneliti. Validitas ini perlu
untuk keabsadahan data, dan pemisahan konstruk penelitian dari
konstruk sehari-hari.

•  Interpretasi subjektif, digunakan peneliti untuk merujuk semua
bentuk tindakan manusia, dan makna dari tindakan tersebut.

• Kecukupan, maksudnya konstruk yang telah dibuat oleh peneliti
sebaiknya dapat dimengerti oleh orang Iain, atau oleh penerus
penelitiannya. Pemenuhuan postulat ini menjamin konstruk ilmiah
yang telah dibuat konsisten dengan konstruk yang telah diterima,
atau yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, Schutz juga memunculkan acuan "tipikasi". Tipikasi
ini merupakan proses dari mana model tindakan manusia Schutz
dihasilkan. Konsepnya menggabungkan asumsi Schutz dengan
pemikiran Weber dan Husserl. "Dalam tipikasi, ia menggabungkan
'tipe-tipe ideal' Weber dengan 'pembuatan makna'-nya Husserl,"
tulis Kuswarno. Proses tipikasi ini terjadi selaraa hidup manusia itu
sendiri, dalam berbagai jenis tipe (seperti tipe aktor, tipe tindakan,
tipe kepribadian sosial, dan sebagainya).

Bagi riset fenomenologi, pelbagai jenis tipikasi harus dirancang
berdasar "kesamaan tujuan" yang sesuai dengan "tujuan penelitian".
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Rancangan tipikasinya dibuat berdasar "Identifikasi, klasifikasi, dan
model pcrbandingan dari tindakan dan interaksi sosial", scrta acuan
kriteria yang telah dideflnisikan untuk penempatan fenomena ke
dalam tipe-tlpe khusus".

Dari upaya Schutz ini, berbagai pihak kemudian menoleh
kepada pemikiran Husserl, fenomenologi transedcntal Husserl.
Husserl sangat tertarik dengan penemuan makna dan hakikat dari
pengalaman, tulis Kuswarno (him. 40). la melihat adanya perbedaan
antara fakta dengan "esensi" dari fakta yang tampak secara lahiriah,
atau perbedaan antara "y^ng riil dan tidak".

Pada sisi ini, metodologi fenomenologi menekankan
penjelasan things in themselves-, proses menelusuri berbagai hal yang
masuk ke dalam kesadaran manusia, ketika menjadi pemaknaan dan
esensinya, yang berlangsung dalam mekanisme intuitif dan reflektif.
Proses ini terjadi secara transformatif. Husserl mengistilahkannya
dengan ideation: penjadian objek yang ditangkap "kesadaran" ke
dalam pemaknaan tertentu. Dan, menjadikannya "realitas yang
sebenarnya".

"Dengan demikian, makna itu ada dalam hubungan objek
nyata dengan objek dalam kesadaran. Apa yang muncul dalam
kesadaran itulah yang disebut realitas yang sebenarnya. Semcntara
apa yang berwujud di dunia adalah basil belajar," simpul Kuswarno
(him. 40).

Moustakas (1994: 118; lihat juga Creswell, 1998: 176-78)
menjelaskan tentang bagaimana studi fenomenologi mengorganisir
dan menganalisis data. "Pengorganisasian data dimulai sejak peneliti
mentranskrip wawancaranya, menurut Moustakas. Cara kerjanya
amat berdekatan dengan kepentingan penulis laporan fenomenologi di
dalam menyusun langkah-Iangkah penulisannya, tcrutama bila melihat
uraian Creswell (h. 176) yang meringkas penjelasan Moustakas, yakni:

•  horizonalizing individual statements [horison berbagai pernyataan],
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•  creating meaning units [pengkreasian unit-unir pemaknaan],
■  clustering themes [pengelompokan tema-tema],
•  advancing textual and structural descriptions [pengembangan

deskripsi tekstual dan struktural),
•  and presenting an integration of textual and structural descriptions

into an exhaustive description of essential invariant structure (or
essence) of the experience [dan pengintegrasian penyajian pelbagai
deskripsi tekstual dan struktural pada kemendalaman deskripsi
struktur pengalaman invarian yang esensial).

Dalam penjelasan Moustakas (him. 118), prosedur menyusun data
itu terdiri dari upaya horizonaJizing data, yakni membuat setiap
"horison" pernyataan yang relevan dengan topik dan pertanyaan yang
dianggap memiliki kesamaan nilai. Dari sana, pemaknaan atau unit-
unit pemaknaan disusun. Hal ini berarti melakukan pengelompokan
katagori-katagori atau tema-tema, dan raenghapus pernyataan-
pernyataan yang tumpang tindih atau repetitif. Pengelompokan
tema dan pemaknaan itu digunakan untuk mengembangkan
pendeskripsian tekstural dari berbagai pengalaman (subjek/nara
sumber/kejadian) yang tcramati. Dari sanalah, kemudian dilakukan
berbagai pendeskripsian struktural dan pengintegrasian berbagai teks
dan struktur ke dalam pemaknaan-pemaknaan dan pembentukan
esensi fenomena.

Topik-topik fenomena yang dibahas fenomenologi memiliki
kadar sensitifitas pengalaman kemanusiaan tertentu, seperti insomnia,
pemaknaan hidup, atau kekerasan kriminalitas. Prosedur analisis
datanya pun menjadi alat penting dalam membimbing penulis
memformat struktur organisasi tulisan.

Moustakas (1994:183-84) merekomendasikan pengorganisasian
naratif fenomenologi scbagai berikut;

Bagian Pertama: Pendahuluan dan pengungkapan topik dan
kerangka'bahasan. Di bagian ini, meliputi penjelasan mengenai

104



MENULIS ILMIAH METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

persoalan utama (terkait dengan pengalaman.penulis) yang hendak
dibahas, berbagai insider yang mengundang rasa keingintahuan
penulis, berbagai implikasi sosial dan relevansinya, pengetahuan
baru dan kontribusi yang akan diberikan, pemahaman tambahan
yang akan didapat, pertanyaan penelitian, dan pelbagai batasan
permasalahan dari topik yang hendak diangkat.
Bagian Kedua; Tmjauan pustaka terkait. Uraiannya menyangkut
pencarian berbagai literatur, pengantar mengenai literatur yang
dipakai, proscdur penyeleksiannya, arahan studi dan tema-tema yang
diangkat, ringkasan literatur utama dan pandangan-pandangan yang
merepresentasikan bagaimana riset penulis dikerjakan (di dalam
bentuk pertanyaan, model, metodologi, dan pengumpulan data).
Bagian Ketiga: Model kerangka konseptual. Uraiannya
mengetengahkan kerangka konseptual dengan memasukan teori
yang digunakan -yang menghubungkan konsep dan proses ke dalam
desain riset yang hendak dikerjakan.

Bagian. Kecmpat; Metodologi. Bahasannya memaparkan pelbagai
metoda dan prosedur yang akan membimbing riset ini, dan dalam
pencarian data, serta dalam pengorganisasian, penganalisisan, dan
pensintesaan data.

Bagian Kelima: Presentasi data. Menguraikan satu demi satu contoh-
contoh data yang telah terkumpul, analisis data, pensintesaan data,
pemaknaan secara menyeluruh, unit-unit pemaknaan, pengelompokan
pelbagai tema, deskripsi-deskripsi tekstual dan struktural, dan
pensintesaan pemaknaannya dan esensi-esensinya.
Bagian Keenam: Ringkasan, Implikasi, dan Saran. Di bagian
terakhir ini, penulis menyajikan ringkasan studi, pelbagai tcmuan
penulis yang berbeda bila dikaitkan dengan pelbagai literatur yang
ada, rekomendasi untuk studi lanjutan, pengidentifikasian batasan,
bahasan implikasinya, dan menegaskan temuan penulis di dalam studi
ini yang diharapkan memberi inspirasi kepada para peneliti lain.

Dalam uraian yang lebih cair, Kuswarno (2009: 76-77) menguraikan
kerangka Moustakas sebagai berikut:
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1. Pendahuluan

a. Latar belakang mengapa peneliti melakukan penelitian int
b. Latar belakang permasalahan yang diangkat. Misalnya kejadian

apa yang membuat harus dilakukannya penelitian

c. Kegunaan penelitian

d. Kegunaan penelitian bagi peneliti secara pribadi, terutama
bagi profesinya

2. Telaah dokumen dari literatur yang relevan

a. Pendahuluan, menampilkan tema dan topik yang akan
dibuat review-nya, juga simpulan metodologi penelitian dari
penelitian yang sudah dilakukan.

b. Metode telaah dokumen yang digunakan, misalnya cara
menyeleksi bahan literatur.

c. Contoh<ontoh penelitian

d. Membuat simpulan dan ringkasan, yakni inti yang relevan
dari penelitian yang sudah dilakukan, dan bagaimana
perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.
Sehingga ada sedikit penjelasan mengenai penelitian yang
sedang dilakukan

3. Model dan landasan konseptual penelitian. Berisi teori, konsep,
proses penelitian dan rancangan penelitian

4. Metodologi penelitian. Mencakup paradigma, metode dan teknik
penelitian yang digunakan, tahapan-cahapan kegiatan penelitian
mulai dari persiapan, pengumpulan data, organisasi dan analisis
data, sampai proses sintesis data.

5. Presentasi data

a. Pernyataan-pernyataan verbal yang menggambarkan data,
organisasi, analisis, dan sintesis data.

b. Horizon (ragam) dari unit-unit makna

c. Pengelompokkan masing-masing unit thakna ke dalam tema
tertentu.

d. Deskripsi tekstural

e. Deskripsi struktural

f. Gabungan deskripsi tekstural dan struktural

h. Sintesis hasil (f) yang berupa makna dan esensi dari
permasalahan penelitian
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6. Simpulan, dampak dan hasil penelitian

a. Ringkasan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan yang
lengkap dan mcnarik (sintesis akhir).

b. Nyatakan dengan jelas bahwa penelitian sudah bcrakhir.

c. Pernyataan apakah penelitian ini berbeda dengan penelitian
yang sudah dilakukan sebelumnya.

d. Apakah diperlukan penelitian lanjutan.
e. Batasan-batasan penelitian dan batasan dalam hasil

penelitian

f. Bagaimana dampak dari penelitian terhadap kehidupan
nyata, terhadap profesi peneliti, terhadap dunia pendidikan,
dan terhadap peneliti secara pribadi.

g. Penutup, berisi esensi dari penelitian dan inspirasi yang
dihasilkannya dalam bentuk pengetahuan baru. Sclain itu juga
berisi tujuan dan harapan bagi karir dan kehidupan pribadi
peneliti.

Yang harus dijaga dalam penulisan naratif fenomenologi ini, menurut
Polkinghorne's (1989; dalam Creswell, 1998), ialah: "Buatlah laporan
hset yang akurat, jelas, dan artikulatif, hingga pembaca sampai
merasakan bahwa *saya jadi memahami secara lebih baik apa yang
terjadi'".

Contoh Fenomenologi

Studi ini mendiskusikan (Rriemen, 1986) mengenai "interaksi
perawatan" antara perawat dan pasiennya. Investigator menyelildiki
esensi struktur interaksi perawatan antara perawat-klien, dan
mengajukan pertanyaan; "Apakah sifat-sifat dasar pengalaman yang
digambarkan oleh klien yang berada dalam interaksi perawatan?"

Penulis memuiai studi ini dengan ide filosofis, penggambaran
tema cksistensial dari Buber (1958) dan Marcel (1971). Tema ini
menegaskan empati, keterbukaan, misteri kehidupan (lebih dari
masaiah yang hendak dipecahkan), dan penggambaran orang di
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hadapan orang lain. Ringkasan ini hendak menyajikan persepsi
berbagai orang yang menjadi partisipan di dalam masalah ini:
melihat bagaimana pengalaman mereka, kehidupan, dan tampilan
fenomenanya; dan mencari pemaknaan dari pengalaman berbagai
orang yang jadi partisipan. Selebihnya, peneliti mengakui bahwa ia
membutuhkan seperangkat prakonsepsi untuk memahami keutuhan
berbagai pengalaman partisipan.

Disain risetnya mempelajari sepuluh non-rumah pengobatan
yang mengutamakan interaksi perawat "terdaftar" dan memiliki
kemampuan mengkomunikasikan perasaannya di dalam berinteraksi.
Mereka menjawab lima pertanyaan, dan wawancaranya direkam. Tahap
demi tahap analisis datanya menggunakan urutan sebagai berikut:

• Fenelici mengawaltnya dengan membaca keseluruhan deskripsi

• Peneliti kemudian menyarikan berbagai pernyataan signifikan dari
masing-masing deskripsi

• Berbagai pernyataan tersebut diformulasikan ke dalam pemaknaan-
pemaknaan, dan berbagai pemaknaan tersebut dikelompokkan ke
dalam tema-tema.

' • Peneliti mengintergrasikan berbagai tema tersebut ke dalam deskripsi
naratif.

Urutan analisis tersebut menghasilkan pernyataan-pernyataan
signifikan, bahwa berbagai interaksi perawatan dan'nonperawatan
antara lelaki dengan perempuan adalah sama baiknya. Berbagai
pemaknaannya dibahas lebih lanjut bagi perawatan dan nonperawatan
yang dialami berbagai partisipan. Terakhir, berbagai pemaknaan
tersebut dikelompokan ke dalam berbagai tema mengenai interaksi
perawatan dan nonperawatan perawat-pasien.

Di akhir laporan, periset mengulang kembali dasar filosofi
studinya, membahas bagaimana hasil akhir studi menguatkan
kembali dasar tersebut, dan menunjukan implikasi-implikasinya bagi
pendidikan, pekerjaan, riset, dan teori keperawatan.
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Berbagai aspek riset ini mempresentasikan pendekatan psikologi
untuk studi fenomenologi. Meski pun laporan riset ini terkait
dengan topik interpersonal, keseiuruhan format artikelnya disusun
secara padat. Creswell meniiai sifat kualitatif riset fenomenologinya
ketika "merincikan perhatiannya pada perspektif filosofis di balik
studi ini (seperti, pada bagian ulasan literaturnya) dan ketelitian
perhatiannya pada prosedur atau tahapan proses riset." Satu ciri
penting fenomenologi ialah mengerjakan "perlakuan-perlakuan
khusus terhadap data" di dalam keseiuruhan prosedur penganalisisan
data fenomenologis.

Bila diurut kembali, beberapa perangkat dasar studi
fenomenologi ialah:

Peneliti mcngarahkan studinya kc dalam "struktur csensi dari
interaksi perawatan"

Laporan studinya meringkaskan perspektif filosofis dari pendekatan
fenomenologis

Peneliti mempelajari fenomenologi tunggal, Interaksi Perawatan

Peneliti "menumpukkan" berbagai prakonsepsinya tidak ke dalam
berbagai hipotesis, pcrtanyaan, atau pengalaman personal
Peneliti mengembangkan tahapan spcsifik analisis data
fenomenologis

Peneliti menunjukkan kembali dasar filosofisnya di akhir studi.

Grounded Theory

Begitulah narasi fenomenologi, dan jadi berbeda ketika memakai narasi
Grounded theory. Teknik naratif diperlukan penulis yang hendak
mempresentasikan sebuah teori secara grounded. Sepersis komentar
May (1986; dalam Creswell, 1998), "Di sini, berbagai penelusuran
tertuju pada teori itu sendiri, seperti dalam pengerangkaan pelbagai
konsep dan proposisi dengan berbagai pengembangannya."
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Strauss & Corbin (1990; dalam Creswell, 1998) raenggunakan
beberapa parameter di dalam studi grounded f/jeo/7 mereka. Mercka

merincikannya ke dalam langkah-iangkah sebagai berikut:

• Membangun kisah analitis dengan tuntas. Ini sama dengan
mengembangkan kelengkapan uraian berdasarkan cahapan
penyeleksian yang ketat di dalam scudi.

•  Penulisan tingkat konseptual, dengan keiuasan pendeskripsian
konsep dan pengisahan analitis. Ini berarti sedikit deskripsi mengenai
fenomena yang tengah dipelajart dan begitu banyak analitik ceoritis
di tingkat abstrak.

•  Perhubungan spesifik antarkategori. Hal ini merupakan bagian
teoritisasi dari grounded theory yang dijelaskan secara axial ketika
peneliti menguraikan pengisahan dan mengembangkan berbagai
proposisi.

•  Spesifikasi berbagai perbedaan dan relevansi berbagai kondisi,
konsekuensi-konsekuensinya, dan seterusnya dari perhubungan
antarkategori. "Sebuah teori yang baik menjelaskan lingkup bahasan
dan kondisi-kondisi spesifik yang menyercainya," jelas Creswell.
Maka itu, keragaman perspektif atau variasi di tiap koraponen teori
tersebut mesti dijelaslcan dengan utuh.

Penulis naratif grounded theory memiliki banyak kemungkinan
mengembangkan laporan analisis datanya. Chenitz & Swanson (1986;
dalam Creswell, 1998) memakai enam tipe laporan analisis naratif.
Masing-masing bisa saling mengikuti, melengkapi uraian:

•  description [deskripsi],

•  the generalitation of categories dtrough open coding [generalisasi
kategori-kategori koding yang bersifat terbuka],

•  lingking categories around a core category in axial coding
[penghubungan kategori-kategori di sekitar kategori dasar di dalam
pengkpdingan axia!\,

•  thus developing a substantive [disertai pengembangan yang
subtantif],
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•  low-level theory[teon level-bawah],

•  and a substantive theory linked to a formal theory [dan pencarian
hubungan teori substantif menuju teori formal]

Contoh studi Grounded Theory

Ini adalah studi Grounded Theory mengenai "strategi pengimitasian
dan pertahanan diri" 11 wanita yang mengalami kekerasan seksual
pada masa kanak-kanak. Penulis (Morrow & Smith, 1995) membuat dua
pertanyaan tcrbuka. "Kemukakan kepada saya, secara terbuka dan tidak
terpaksa saat ini, apa yang terjadi ketika Anda mengalami kekerasan
seksual? Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal itu {survived)".
Data dikumpulkan melalui satu-demi-satu wawancara, wawancara focus
group, dan observasi partisipatif para peneliti. Peneliti membentuk
katagori-katagori awal informasi dan kemudian menyusunnya kembali
ke dalam sistematika data yang saling terkait di dalam model visual.
Titik penting model ini tertuju pada fenomena sentral, dan titik
perhatian katagori teoritisnya ialah mengembangkan bahasan: perasaan-
perasaan terancam dan penuh bahaya saat merasa tidak ada orang yang
membantu, ketidakberdayaan, dan tiada yang mengontrol. Berbagai
faktor penyebab dari fenomena ini ialah norma-norma kultural
dan bentuk-bentuk perbedaan kekerasan seksual. Berbagai individu
menggunakan strategi-strategi di dua area: menghindari kcgalauan
perasaan yang mengungkung saat itu dan mengatur perasaan tiada yang
mau membantu, ketidakberdayaan, dan ketiadaan kontrol. Strategi
ini mengerangkakan karakteristik-karakteristik tindakan kcjahatan,
sensasi-sensasi, dan frekuensi dinamika konflik di tingkat keluarga,
usia korban, dan penghargaan-penghargaan tertentu. Strategi ini tidak
memberikan upaya-upaya penyelesaian.

Para wanita korban kekerasan seksual ini menyebutkan upaya-

upaya itu, seperti kebertahanan, peniruan, penyembuhan, dan
pemberian harapan. Laporannya ditutup dengan menghubungkannya
dengan model teoritis dari iiteratur kekerasan seksual.
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Aspek-Aspek Grounded Theory. Studi ini, menurut Creswell
(h. 34), melihatkan perbedaan talenda peneliti kualilatif (Smith) dan
psikologis konseling (Morrow). Keduanya menyajikan model visual
teoritis yang menjelaskan tindakan-tindakan perempuan di dalam
merespon perasaan-perasaan mereka terhadap ancaman, bahaya,
ketiadaanpertolongan, ketidakberdayaan, dan ketiadaan pengontrol.
Peneliti amat ketat terhadap berbagai prosedur dan verifikasi, seperti
di dalam berkolaborasi dan mengamati data yang iemah. Di dalam
laporannya, keduanya juga menunjukkan pada pembaca mengenai
grounded theory yan$ dihasilkan dalam keluasan informasi berbagai
katagori pengkodingan data dan pencatatan pemikiran mereka.
Di dalam keseiuruhan strukturnya, laporannya tidak mengungkap
berbagai prosedur grounded theory seperti open coding, inisial
informasi berbagaikategori, pengembanganberbagai hubungan spesifik
proposisi atau hipotesis di antara kategori, dan matrik kondisional
(diagram konseptual yang memberikan hubungan pengondisian dan
konsekuensi-konsekuensi tertentu terhadap fenomena yang diteliti).
Seringkali, memberikan batasan terhadap penyajiannya. Kadangkala,
peneliti mengembangkan studinya dengan model grounded theory
yang terdiri dari:

•  Peneliti menekankan dari sejak awal tujuan menggeneralisasikan
teori berdasar pendekatan "construct-oriented', konstruk-orientasi,
(atau kategori).

•  Prosedur merupakan basil "bahasan" {discussed) dan sistematis.

•  Peneliti mempresentasikan model visual, diagram koding teoritis

•  Bahasa dan sifac laporannya ialah ilmiah dan objektif meski,
kerapkali, membahas topik sensitif dan mcnyolok

Etnografi

Bagaimana dengan ethnography "Para etnografer menulis ekstensif
mengenai narasi konstruksi, sebagaimana sebuah teks membentuk
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berbagai hal yang menjadi subjek, menuju konvensi-konvensi literer
dan pelbagai perangkat yang dipakai," jelas Creswell (1998) niengutip
Atkinson & Hammersley (1994).

Secara sederhana, Brophy (2009: 23) menjeiaskan bahwa kajlan
etnografis ini ialah hendak mengkajl orang dari sisi terdekatnya,
lingkungan naturainya. Etnografis hendak meneropong apa yang
menjadi keyakinan dan perilaku orang dari perspektif mereka sendiri:
dari pemahaman mereka sendiri terhadap kehidupan. Jadi, "lebih"
dari apa yang mereka katakan pada apa yang mereka kerjakan atau
yakini, atau apa yang orang katakan tentang mereka. Kajian etnografis
melibatkan intensitas pada "lapangan" {/leldworJc), kadang sampai
bertahun-tahun, dan harus mereduksi berbagai bias ketika mengamati
perilaku orang yang tengah dikaji. Peneliti harus "merasuk" {to
immerse) ke dalam "kultur" yang scdang dikaji, memerankan peneliti
yang "to go native" dibanding memerankan diri sebagai pengamat
{the role ofobserver). Peneliti mencari keseluruhan deskripsi kultur.
Bukan hanya tertuju pada sebuah perilaku sosiai. "Perilaku sosial
hanyalah sebyah bagian, dan merujuk pada pemaknaan tempat dan
tujuan dari sebuah konteks di keseluruhan sistem," nilai Sarantakos

(1998; 196) seperti dikutip Brophy.

Antropolog Bronislaw Malinowski, dalam Argonauts of the
Western Pacific (1922), dan Margaret Mead dalam Coming ofAge
in Samoa (1928), ialah tokoh dan karya riset yang memicu awai
etnografis menjadi inisial penting sebagai sebuah riset. Keduanya
menghabiskan banyak waktu dengan orang-orang yang dikajinya.
Keduanya mengamati apa dikerjakan orang-orang tersebut, dan
mencatat secara rinci segala aspek keberadaannya di ruang kultur
orang-orang tersebut.

Etnografi sebagai metodologi penelitian, yang menggunakan
metode seperti participant observation (observasi partisipan, atau
pengamatan peserta), sekarang sangat banyak digunakan dalam ilmu-
ilmu sosial.
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"Studi etnografi menggunakan banyak metoda... tapi seringkali
menggunakan diskusi sebagai alat penting, sedangkan melakukan
pengamatan dan partisipasi di dalam kebersamaan pengelompokan,
untuk merefleksi realitas sebuah kehidupan masyarakat, hal itu
merupakan norma utama," papar Brophy (him. 25). Fokus ka^an
diskusi menjadi sangat penting.

"Because much of what happens in organisations is itself based on the
way in which discussion takes place. Effective discussion ... has certain
key characteristics. It involves:

•  two or more people both talking and listening - that is, it is a social
activity,

•  the sharing of ideas, feelings, perceptions and experiences;
•  the playing of roles such as leadership;

•  the development of group membership and cohesion;
•  the pursuit of individual and common goals, although effective

discussion tends to centre around common problem-solving rather
than the furthering of individual objectives, and

•  stated or implicit rules. For example, many groups set out ground
rules such as the right of every member to be heard uninterrupted
and the limits of confidentiality.

Dalam etnografi, narasi digunakan untuk merekam pengamatan.
Bentukan naratifnya ialah seperti oral histories, diaries, grey literature,
letters, autobiographies, dan seterusnya. Ini terkait dengan banyaknya
artifak kultur membentuk pengetahuan secara tak kentara {tacit),
dan temuan kultur kcrap juga bersifat parsial dan bisa menyesatkan.
"Maka itu, banyak data mentah etnografis ditemukan dalam bentuk
naratif," nilai Brophy Dari sana, pada beberapa halnya, naratif
etnografi memiliki beberapa karakter, menurut Brophy (him. 28):

First, narrative is a form of discourse which seeks topicture the society
or culture being studied in a holistic way, even where a specific point
is being made.
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Secondly, its purpose is to convey meaning, not as undisputed fact
but usually by encouraging the drawing of inferences by the listener.
Third, narrative conveys a point of view, without ever claiming that
it is the only point of view which is valid..

Fourth, it includes emotions and moods, conveying what it felt like
to be part ofthe scene being depicted. .

Fifth, it offers a timeline (in the case of personal narratives this may
be a 'birth to present' account) but differs from a mere chronology..
Sixth, narrative deliberately highlights what is unique or different
- unlike scientific enquiry it eschews the attempt to find common
ground or discover what events have in common.

Naratif etnografis adalah suatu bentuk wacana yang berusaha
menggambarkan masyarakat atau budaya yang sedang dipelajari
secara menyeluruh, bahkan sesuatu yang tengah terjadi. Tujuan
naratif etnografis adalah untuk menyampaikan makna, bukan untuk
menyajikan fakta yang tak terbantahkan. Akan tetapi, terkait dengan
upaya menggambarkan sesuatu yang terbentuk dengan sendirinya.
Naratif etnografis mengembangkan sudut pandang tertentu tanpa
pernah mengklaim sebagai satu-satunya sudut pandang yang berlaku.
Naratif etnografis menggambarkan deskripsi emosi dan suasana hati
{moods), ketika menjadi satu bagian dari sebuah kejadian {scene) yang
berlangsung. Naratif etnografis menawarkan sebuah garis waktu, a
timeline{dahm kasus naratif personal, ini akan menjadi seperti "narasi
kelahiran" yang diungkapkan kembali, a 'birth to present' account),
tetapi berbeda dari sekadar kronologi. Naratif etnografi sengaja
menyoroti apa yang unik atau berbeda, tidak menghindarinya.

Struktur retoris naratifuntuk penulisan etnografis memiliki ciri-
ciri tertentu. VCfelcott (1994b, dalam Creswell, 1998) mengemukakan
tiga komponen penting.

Pertama, deskripsi etnografis mengenai sebuah kultur haruslah
menjawab pertanyaan, "apa yang terjadi di sini?" Teknik-teknik
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pendeskripsiannya meliputi: chronological order [urutan
kronologis], the researcher or narator order [urutan pcneliti atau
narator], a progresive focusing [pemusatan progresif], a critical or
key event [pcristiwa kunci atau kritis], plots and characters [berbagai
alur dan karakter], group in interaction [interaksi kelompok], an
analytical framework [kerangka analitis], and a story told through
several perspectives [dan pengisahan yang menyampaikan berbagai
pcrspektif].

Kedua, usai menjelaskan sebuah kultur dengan satu pcndckatan,
penulis mcnguraikan "analyzes" data. Analisis ini meliputi pokok-
pokok pcnting yang ditemukan selama riset, mengemukakan
temuan-temuan penulis, melaporkan berbagai proscdur kerja
penelitian, mengidentifikasikan pola-pola pengaturan data,
membandingkan kasusnya dengan kasus lain, mengevaluasi
informasi, mengontekstualisasikan informasi tcrsebut ke dalam
kerangka analitik, mengkritisi proses riset yang telah dilakukan, dan
memproposisikan desain studi. Dari kesemua teknik analitik itu,
pengidcntifikasian berbagai pola atau tema merupakan pusat dari
penulisan ctnografis.

Ketiga, Interpretasi. Ini merupakan tahap penulis mengembangkan
bahasan analisisnya, membuat jarak dengan berbagai informasi
yang telah didapat, bekerja bagai seorang penjaga gawang
(gatakeepers), merujuk kepada sebuah tcori, menginterpretasikannya,
mcnghubungkannya dengan pengalaman personal, menganalisis
atau menafsirkannya berdasar proses interpretif, atau mengeksplorasi
berbagai format altematif.

Rincian Icbih lanjut dari kerangka struktur naratif untuk penulisan
etnografi, dikemukakan Emerson et.al. (1995; dalam Creswell, 1998),
melalui istilah narasi tematik {thematicnarrative). Narasi tematik ini

membangun uraian secara induktif, berdasar sebuah pokok pikiran
utama atau tesis yang dirincikan ke dalam berbagai tema analitik
tertentu, dan kemudian dielaborasikan di dalam keseluruhan studi.

Strukturnya mengikuti pola sebagai berikut:

Pertama, ialah introduksi yang meminta perhatian pembaca

untuk fokus ke dalam studi. Dan, kemudian, mengaitkannya dengan
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proses interpretasi penulis ke dalam keluasan isu-isu disiplin keilmuaa
tertentu.

Sesudah itu, penulis mengintrodusir pengaturan dan berbagai
mctoda yang digunakan. Di sini, penulis menyertakan keterangan
rinci mengenai amatannya di berbagai pengaturan (setting) riset yang
telah dilakukan.

Selanjutnya, ialah Analisis. Namun, menurut Emerson af.a/,
hendaknya di sini digunakan berbagai petikan komentar (excerpt
commentar}^, kutipan pelbagai komentar/pandangan sebagai
dasar penganalisisan. Jelujurannya adalah sebagai berikut: poin-
poin analitik, memberikan orientasi terhadap poin-poin tersebut,
mengetengahkan berbagai kutipan pandangan atau kutipan
langsung, dan mengaitkannya dengan poin-poin analitik yang telah
ditetapkan.

Di bagianpenutup, penulis merefleksikan dan mengelaborasikan
tesisnya. Penginterpretasiannya bisa memokus kepada pengujian tesis
yang dikemukakan di awal tulisan, menghubungkan tesis tersebut
kepada teori-teori umum atau isu-isu aktual, atau membuat meta-
commentary mengenai tesis, metoda-metoda, atau asumsi-asumsi
studi.

Contoh Etnografi

Studi ini menguji "proses wawancara" di dalam pemilihan kepala
sckolah baru. Penulis (Wolcott, 1994) menggunakan pendekatan
etnografi, dan penumpulan data dilakukan melalui berbagai dokumen,

observasi partisipan, dan wawancara. Studi ini dimulai dengan berbagai
Hal detil mengenai keberadaan Komite Penyeleksi Kepala Sekolah
(Principal Selection Committee), dan berbagai "tanda" yang menyertai
proses kegiatannya. Bahasannya menyangkut isu-isu prosedural seperti
keberadaan kandidat terpilih dari tempat asal mereka, dan perilaku
mereka di pelbagai wawancara seleksi. Dilaporkan pula deskripsi
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para kandidat yang mengikuci pemilihan tersebut, seperti dengan
menyebut Kandidat Ketujuh sebagai uraiannya, dengan mengikuti
urutan ranking kandidat terpilih -terkecuali kandidat keenam.
Mengikuti uraiannya, peneliti memokus anaiisisnya pada cara kerja
dan pengembangan tiga tema: ketidakprofesionalan pengetahuan
terhadap peran yang seharusnya dilakukan, penghargaan terhadap
personalitas individual, dan kecenderungan ke arah "reduksi-varietas"
perilaku. Tema akhir tersebut, menurut Creswell (h. 35) mengambil
pemahaman bahasan Wolcptt tentang adanya "perubahan" di dalam
sekolah publik.

Aspek-aspek etnografi yang dikemukakan WoIIcot, dalam
studinya itu, menjelaskan dan meyakinkan pembaca untuk
mengenali keragaman kultur. Dalam hal ini, kultur sebuah sekolah
menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala sekolah. la membangun
narasi laporannya, secara kreatif, melalui kandidat akhir (Mr. Seventh)
menuju proses pemenangan pemilihan, sekaligus menjadi akhir
kejutan kisahnya. Creswell (h. 35) mendapatkan beberapa elemen
penting dari sana, dan terkait dengan etnografi:

•  Penulis menggunakan pendeskripsian dan keteiitian di dalam detil

•  Penulis menyampaikan pengisahan secara informal, bagaikan seorang
pendongen "a storyteJIe/' (Wolcott 1994b, h. 109)

•  Penulis mengeksplorasi tema-tema kultura! di dalam peran-peran dan
perilaku sebuah pemilihan

•  Penulis menggambarkan kehidupan keseharian sescorang, "everyday
/j/e ©/"persons" (Wolcott 1994b, h. 113)

•  Format keseluruhannya ialah deskriptif (deskripsi kasus tiap
kandidat), analisis (tiga "dimension^' [Wolcott 1994a, h. 140]), dan
interpretasi ("note of reflection [Wolcott 1994b, h. 144])

•  Laporan diakhiri dengan pertanyaan, mempertanyakan kepada
pembaca, bukan kepada para kepala sekolah sebagai agen perubahan
capi sebagai para "advocates ofconstraint" (Wolcott 1994a, h. 146)

118



MENULIS ILMIAH METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

Studi Kasus (Csse Studj^

Demiklanlah penulisan naratif etnografis, dan menjadi berbeda jika
memasuki penulisan naratif Studi Kasus (Case Study). Sebab, dari
awal penjelasannya, Creswell (1998) mengutip pendapat Merriam
(1998) yang dengan tegas menyatakan: "di sini tidak ada format
standar untuk pelaporan riset studi kasus."

Hal ini terkait dengan keragaman pokok bahasan dari studi
kasus: ada yang membahas teori umum, beberapa mengemukakan
deskripsi kasus-kasus sederhana, dan lainnya bersifat analisis biasa dan
silang-kasus (cross-case) atau pelbagai perbandingan inter-site. Semua
itu membuat longgarnya batasan struktur bagi penulisan naratif di
dalam studi kasus.

"Case study is not a methodological choice but a choice of
what is to be studied" ringkas Stake pada gambaran Studi Kasus
(dalam Denzin dan Lincoln, 2005; 443). Nama Studi Kasus sendiri
dimunculkan olch banyak pihak disebabkan, "it draws attention
to the question of what specially can be learned about single case",
gambaran dari pertanyaan sebuah kasus yang hendak dipahami.
Untuk menetapkan "kasus" yang hendak diteliti. Stake (hlm.447)
- mengutip Stouffer (1941) - menekankan beberapa hal yang terkait
dengan "kasus" tersebut, yakni:

• The nature ofthe case, particularly its activity and functioning;
•  Its historical background;

•  Its physical setting;

• Other contexts, such as economic, poliucal, legal, and aesthetiq
• Other cases through which this case is recognized; and
• Those informants through whom the case can be known.

Di dalam penulisan laporan risetnya, dimensi storytelling, pengisahan,
memiliki peranan penting. Dimensi naratif pengisahan menjadi
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sebuah elemen yang mestl diperhatikan. Hal ini terkait dengan siapa
yang hendak dijadikan pembaca hasil riset Studi Kasusnya. Apakah
seorangklien, stakeholdersWrn, pembaca umum. "Pcnekanan tertentu
dibutuhkan, untuk itu," niiai Stake (him. 456).

Hal Ini terkait dengan dimensi pengisahan laporannya. Banyak
pihak, seperti dlkutip Stake, yang menyatakan bahwa penulisan
Studi Kasus lebih baik distilisasikan pada gaya storytelling yang
membuat "the case-tell its own story, kasusnya "bercerita sendiri".
Namun, hams diperhatikan berbagai pihak yang terkait (menjadi
nara sumber) yang dilaporkan di dalam riset tersebut. Dalam hal
ini, dibutuhkan kesadaran untuk membuat tulisan Studi Kasus yang
hams bisa memilah "persepsi pengisah" {the storyteller's perception)
atau "pengembangan persepsi peneliti terhadap kasus" {to develop
the researcher's perception of the case).

Maka itu, penulis Studi Kasus raesti menetapkan letak
pengisahannya; apa kasus yang hendak di-"oH'/3 story'-Van, atau
minimal apa yang hendak "dikaitkan" di dalam laporan. Penjelasan
ini menekankan bahwa kriteria materi "pengisahan" laporan Studi
Kasus akhirnya bcrgantung kepada putusan penelitinya sendiri. Semua
bahan risetnya disusun berdasar apa yang dikriteriakan peneliti untuk
materi yang bersifat" telling lotf, dan materi yang mesti disampaikan
secara " telling littld'.

Pelaporan penulisan kasusnya bisa rr.engikuti cara tradisional
pengisahan. Bentuk tradisional storytelling in], menurut Stake (him.
457), mengurut pola sebagai berikut: dimulai dengan introduksi dari
kasus yang tengah diteliti, menjelaskan berbagai dimensi kasus tersebut
beserta berbagai pihak yang terkait, diikuti dengan pengungkapan
selubung kasus tersebut, dan resoiusi terhadap permasalahannya.
Selain bentuk pengisahan tradisional, ada pula model tradisi keilmuan
sosial. Model ini dimulai dengan pernyataan masalah (kasus) yang
diteliti, diikuti dengan kajian literatur yang terkait, pengumpulan
data, analisis, dan konklusi.
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Creswell (1998), merujuk kepada pandangan Stake (1995),
mengemukakan bagaimana kerangka kcseluruhan studi kasus
dialurkan penulis. Pandangannya adalah sebagai berikut:

•  Penulis membuka uraiannya melalui gambaran-gambaran ringkas
yang menycntuh hingga pembaca dapat merasakan kasus tersebut di
waktu dan tcmpat yang digambarkan penulis.

• Kcmudian, penulis mengidentifikasikan isu-isu studi, tujuannya,
dan berbagai cara kerja (metode) penelitian hingga pembaca dapat
mempeleiari jelujuran studi ini berkembang, latar belakang mengapa
studi ini dikerjakan, dan berbagai isu yang menyenai kasus yang
dibahas penulis.

• Hal itu dilanjutkan dengan uraian kasus dan konteks persoaiannya
secara lebih jauh - melalui bangunan data yang ditemukan penulis
- hingga pembaca dapat mengcrangkakan peraahamannya terhadap
kasus tersebut.

•  Berbagai isu dipresentasikan. terutama isu-isu kunci, yang perlu
diketahui pembaca - bila memungkinkan menyertakan pula berbagai
riser lain yang telah membahasnya atau pengamatan penulis terhadap
kasus yang terkait lainnya.

Selanjutnya, berbagai isu yang telah diselidiki diuraikan lebih jauh.
Pada uraian ini, penulis membawa berbagai pembuktian baik yang
bersifat confirming atau disconfirming.

Penguatan/penekanan penulis pada fokus bahasan tertentu
dipresentasikan: seperti ringkasan hal-hal tertentu yang membuat
penulis memahami kasus tersebut dan generalisasi penulis terhadap
hal-hal tersebut, konklusi penulis disertakan pula melalui pandangan
yang bersifat personal dan membangun kesepahaman pembaca.

Terakhir, penulis menutup uraiannya dengan gambaran-
gambaran ringkas, disertai catatan-catatan tertentu, dan mengingatkan
pembaca Ini merupakan laporan seseorang yang telah menemukan
kompleksitas kasus.
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Struktur tulisan naratif case study, dengan demikian, terdiri
dark uraian tema-tema kasus yang dibahas, penekanan-penekanan
penulis pada hal tertentu, atau berbagai interpretasi tentang hal itu,
serta dimulai dan diakhiri dengan cara realistic scenarios.

Dalam bentuk lain, Lincoln & Cuba's (1985) memberikan
contoh. Menurut Creswell (1998), struktur penulisannya terdiri dari;
penyampaian permasalahan, mendeskripsikan konteks atau setting
kasus yang dibahas, pendeskripsian proses observasi di dalam konteks
tertentu, penjelasan elemen demi elemen kasus secara mcndalam, dan
pengungkapan temuan akhir dari penyelidikan yang diiakukan.

Contoh Studi Kasus

Studi kasus kualitatifini (Amusssen & Creswell, 1995) menggambarkan
reaksi kampus terhadap insiden bersenjata ketika seorang mahasiswa
mencoba menembakkan senjata di dalam ruang kuliah. Studi
kasus ini mengawali laporannya melalui deskripsi detil insiden
bersenjata tcrsebut, kronologi berbagai kejadian pada dua minggu
pertama yang raenyertai insiden tersebut, dan detil-detil mengenai
kota, kampus, dan gedung di mana insiden terjadi. Keseluruhan
data didapat melalui multi sumber informasl, seperti wawancara,
observasi, pelbagai dokumen, dan material audio-visual. "Kami tidak
mewawancara penembak bersenjata atau mahasiswa yang tengah
dikonseling menyusul kejadian tersebut," jelas Creswell (him. 36).
Analisis data mereka memunculkan bahasan mengenai sanggahan,
ketakutan, keselamatan, retriggering, dan perencanaan kampus.

Berbagai tema yang didapat dikelompokkan ke dalam dua perspektif,
pengorganisasian dan psikologis atau respons psikologi sosial, dan
mengaitkannya ke dalam literatur, sekaligus berbagai tingkatan
analisis dan interpretasi mendasar akan pemaknaan kasusnya. Peneliti
mengusulkan tentang kesiapan dunia kampus dalam menghadapi
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kekerasan di dalam kampus, dan menunjukkan kunci-kunci
pertanyaan penting yang bisa dipakai untuk kesiapan tersebut.

Berbagai aspek yang dicatat Creswell, dari aspek-aspek studi
kasus, mengikuti paparan Lincoln dan Cuba's (1985) mengenai
struktur studi kasus -yakni, "permasalahan, konteks, Isu-isu, dan
'pelajaran yang dapat dipetik' Peneliti rnembubuhi penyajian
tabel-tabel informasi hasil bahasan mereka dari kumpulan data dan
pertanyaan-pertanyaan penting yang ditemukan yang dapat menjadi
rujukan dunia kampus dalam menghadapi insiden seperti itu. Epilog
akhir laporan memasukkan pengalaman-pengalaman personal peneliti
secara naratif. Tema akhir yang dikemukakan, yang terkait dengan
kesiapan kampus dalam mendesain perencanaan untuk mcngatasi
insiden lain, dibahas dalam uraian yang bersifat praktis dan bisa
dilakukan setiap personil di dalam kampus.

Beberapa elemen yang terkait dengan studi kasus ini, menurut
Creswell (him. 36) adalah sebagai berikut:

•  Peneliti mengidentifikasi "kasus" untuksebuah studi, mengenai dunia
kampus dan responsnya dalam menghadapi potcnsi kriminalitas
kekerasan

• Kasusnya ialah "boundedsistem", sistem terbatas, dibatasi oleh waktu
(6 bulan pengumpulan data) dan tempat (satu kampus)

•  Peneliti meluaskan bahasan, multi sumber informasi di dalam

pencarian data mendorong penganalisisan yang detail secara "in-
depth picture" bagi respons kampus menghadapi insiden tersebut

•  Peneliti mengeluarkan banyak waktu dalam mencari gambaran
konteks atau keadaan dari kasus, latar belakang kasus bagi sebuah
kota midfvestem yang damai, kampus yang tenang, bangunan, dan
ruang kuliah, dengan pelbagai detail kejadian-kejadian selama dua
minggu sebelum pcristiwa terjadi.

Kelima pendekatan Creswell (1998) ini, sekali lagi, diaplikasikan ke
dalam struktur penulisan naratif. Pada tiap pendekatan, memiliki
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kekhasan teknik penaratifan tertentu. Dalam etnografis, penggunaan
teknik penulisan literary menjadi kekuatan tertentu. Fenomenologi
dan grounded fAeory menekankan tahapan analisis data.
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Menulis BAGIAN-BAGIAN penting

KUALITATIF

Ada berbagai konvensi membuat sebuah penulisan laporan yang
baik. Selain itu, ada penggunaan strategi pengorganisasian

laporan yang dapat membantu kelancaran presentasi gagasan dari
studi kualitatlf. Cresweil (1998; 22-23), saat membahas Format for
Planning Study \xnXMV desain riset kualitatlf, mengusulkan kerangka
pcrencanaan atau proposal untuk studi kualitatif. la mengutip
Marshall & Rossman (1995).

I. Pengantar

• Permasalahan dan Signifikansi Literaturnya
• Fokus dan Pertanyaan Riset
• Batasan Riset

II. Desain Riset

• Keseluruhan Arab dan Rasionalitas Riset - dan Fokus Studi

• Pemusatan pada Kekhususan Setting, Populasi, dan
Fenomena

• Penggambaran Nara Sumber, Kegiatannya, Peristiwanya, dan
atau Prosesnya

•  Isu-Isu Entri (Enfrj), Reciprocity, Biografis Personal, dan
pelbagai Etik {Issues of Entry, Reciprocity, Personal Biography,
and Ethics^
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lIl.Metode Pengumpulan Data

• Format Partisipasi Peneliti
• Observasi Langsung
• Wawancara Mendalam

• Ulasan Dokumen

IV Penyimpanan, Pengaturan, dan Penganalisisan Data

• Pengerangkaan Waktu Riset
• Hirarki Data yang terkumpul
• Personal Needed

• Resources Needed

V Nilai dan Logika Riset Kualitatif
• Kriteria Kekuatan

Para pembaca iaporan studi kuailtatifj menurut Gorman & Clayton
(1997: 226), tiplkalnya mengharapkan ketersediaannya lima unsur:

• Pengantar permasalahan

• Ulasan literatur

• Uraian prosedur riset

• Penyajian apa yang ditemukan

• Pernyataan yang menyatakan implikasi dan konkiusi

Tentu saja, ada banyak lagi hal yang bisa dlmasukan atau didiskusikan
untuk perangkat penulisan semacam tesis atau disertasi. Akan tetapi,
secara ringkas, penulis Iaporan kualitatif mesti memperhatikan
unsur-unsur kunci tersebut. Yang bila diurut, unsur-unsur tersebut
akan tersusun ke dalam struktur penulisan pada uraumnya, yakni;
a beginning (awal), middle (tengah), dan end (akhir). Dan bila
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dimaknakan, Gorman & Clayton membaginya ke dalam struktur
yang unsur-unsurnya memilikl pernyataan sebagai berlkut;

• Tell them what you're going to tell them (Katakan pada mereka
apa yang hendak Anda katakan)

■ Tell them (Katakan pada mereka)

•  Tell them what you've told them (Katakan pada mereka apa yang
telah Anda temukan)

Tell them what you're going to tell them, ini berarti mengantarkan
pembaca kepada soal-soal seperti permasalahan yang hendak diuraikan,
ulasan literatur yang terkait, dan uraian mengenai prosedur pencarian
bahan/data/fakta/bukti. Permasalahan yang hendak diuraikan bcrisi
tentang signifikansi studi, dan mengapa penulis ingin membahasnya.
Ini menyangkut kerangka teoritis dan kejelasan permasalahan yang
hendak dibahas atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jika
diperlukan, berbagai istilah kunci dijelaskan, dan pembatasan studi
ditegaskan.

Uraian literatur yang terkait meliputi antara lain literatur-
literatur yang terkait dengan topik studi, acuan-acuan spesifik yang
terkait dengan teori dan metodologi yang akan digunakan. Perhatian
juga ditujukan kepada ulasan-ulasan yang bersifat mengkritisi tulisan-

tulisan sebelumnya berdasar wacana teoritis dan temuan-temuan
lain. Ini berarti menekankan bahwa studi yang hendak dilakukan
penulis bukan hendak mengartikulasikan studi-studi yang telah lalu
dan dikerjakan pihak yang lain. Akan tetapi, menekankan kebaruan,
bahkan bisa pula bersifat korektif, dan memberikan perspektif baru.

Di dalam menjelaskan prosedur pencarian materi tulisan,
dijelaskan mengenai metodologi dan pilihan prosedur yang hendak
menjadi alat penyelidikan, serta alasan-alasan rasional pemilihannya.
Di bagian ini dijelaskan pula berbagai fokus penyelidikan (seperti
tempat dan partisipan-partisipan yang terlibat, termasuk pernyataan-
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pernyataan instrumen pcnyelidikan), bagaimana data atau fakta
dikoleksi dan mengapa, dan bagaimana data atau fakta tersebut akan
diperlakukan. Cara pembahasannya, menurut Van Maanen (dalam
Gorman & Clayton, 1997:227), meliputi:

• Mengasumsikan hubungan antara kultur dan perilaku {the
observed, amatan)

• Pengalaman-pengalaman penulis di lapangan [the observer,
pengamat)

• Pemilihan cara merepresentasikan the observer dan the observed
{the tale, pengisahan)

• Meletakkan peran pembaca dalam merekonstruksikan pengisahan
(fAe au£//en<r(^ khalayak)

Dengan demikian; di dalam uraian prosedur pcnyelidikan ini
dijelaskan kepada pembaca mengenai upaya-upaya penulis dan latar
yang melingkupi upaya-upaya tersebut dilakukan, tentang penulis
sebagai pcngama^partisipan (seperti, batas-batas kepentingan posisi
Anda di dalam pcnyelidikan), pendekatan yang diambil di dalam
pembahasan, dan segala hal yang kebutuhan pengetahuan khalayak
di mana Anda hendak mclaporkannya.

Tell them berarti upaya penulis menyajikan segala faktor yang
diketahui, dan diteraukan. "Which is really what 'telling them' all
about", tegas Gorman & Clayton. Ini merupakan bagian penting.
Penulis meraperlihatkan kepada pembaca apa yang didengarnya dan
dilihatnya. Di sinilah dilaporkan seutuhnya transkrip kata-demi-kata
dari dialog para partisipan, dan mendetailkan deskripsi seting atau
kejadian, berbagai data atau fakta yang ditemukan secara kualitatif.
Penulis menyajikan pelbagai bukti yang mendukung atau menyanggah
berbagai pertanyaan "inisial".

Berbagai Catalan konkret direpresentasikan, contoh-contoh
deskriptif dari apa yang telah ditanyakan penulis. Penulis kualitatif
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yang baik akan menumpahkan kckayaan data lapangannya menjadi
pcmbuktian dari kasusnya. la merincikan pelbagai adcgan dan
kutipan kata demi kata dari partisipan, kerap penuh warna dan
logat kedaerahan, yang mcmang mencirikan kcrangka penulisan
kualitatif dengan tipe penulisan iainnya, yaitu kaya dan evokatif
dalam mendeskripsikan orang-orang, pelbagai tempat, dan pelbagai
kejadian.

Walau begitu, penulisan kualitatif Icbih dari sekadar
pendeskripsian. Laporannya mcnekankan penulisan yang bersifat
intcrpretif dan evaluatif. Unsur evaluasi ini amat penting. Jika unsur
evaluasi hilang di dalam pelaporan kualitatif, maka yang disajikannya
melainkan hanya penulisan sebuah reportase. Pcnulis tulisan ilmiah
kualitatif justru bertujuan hcndak mendalami pcmahamannya
mengenai sebuah topik, dan ini dilakukannya melalui interpretasi dari
apa yang telah ditemukannya. Tapi juga bukan bcrdasar pemikiran
yang berbentuk judgmental dan preskriptif, melainkan melalui
temuan-tcmuan pemaknaan dari kehidupan dan segala kejadiannya.
Justru dari upaya pemikiran yang bersifat interpretasi dan temuan-
tcmuan yang dibahasnya kemudian, penulisan ilmiah kualitatif
seseorang diukur keberadaannya.

Tell them what you've told them berarti membangun kembali
berbagai interpretasi dan evaluasi serta pelbagai temuan ke dalam
uraian yang bersifat implikasi dan konklusi. Dalam kualitatif, bagian
informasi ini merupakan scktor cukup penting. Pembaca cenderung
mencari bagian ini, di mana ia mendapatkan soiusi-solusi yang
ditemukan penulis dari pcrmasalahan yang ditelitinya. Apa konklusi
yang hcndak digambarkan dari berbagai temuan, dan bagaimana
dijelaskannya? Kctika mengangkat upaya membangun teori (role of
the theory building, apakah ada implikasinya bagi theory building
Adakah implikasinya dapat meyakini kalangan profesional? Bagi
kalangan praktisi, apa ada implikasinya secara profesional? Apakah
penulis hendak merekomendasikan perubahan-perubahan tcrtentu
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bagi praktisi profesional, berbagai struktur organisasi, berbagai
kebljakan, berbagai prosedur?

Dengan kata lain, bagian akhir ini mestilah menjadi konklusi.
Jangan ditukar dengan uiasan berbagai pembuktian, atau bertukar-
tempat abstraksi keseluruhan studi tersebut, atau pemberian arah
studi lanjutan. Sebaiknya, bagian ini berisi kata-kata kunci dari
gambaran akhir penyelidikan yang memudahkan pembaca untuk
segera menggunakan seluruh informasi basil penyelidikan penulis.
Sederhananya, konklusi dari segala hal yang telah dilihat, didengar,
dan dilaporkan itu diarahkan kepada pertanyaan kunci semacam
ini; What does it all mean, and what is the value of what I have

/earned? Apa makna dari semuanya, dan apa nilai dari yang telah
saya pelajari.

Dalam tulisan ilmiah populer, Hickler dan May (him. 71-76)
mencontohkannya melalui seorang penulis yang hendak menulls
tentang Egyptian pyramids: the Great Pyramid ofGiza. Ditulis pada
awal 1980-an, di saat berbagai informasi mengenai "piramid" masih
banyak berbau misteri, penulis menyodorkan beberapa acuan teoritik
antropologis ringan- di sekitar sejarah pembangunan piramid - namun
bukan untuk dikonklusi pada srafemenfyang bersifat kesimpulan. la
hanya mengajukan beberapa hipotesis yang bisa diteliti lebih lanjut,
di akhir tulisannya.

Setelah mengumpulkan pelbagai catatan literatur, penulis
mengaransir kerangka artikelnya ke dalam tiga bagian, yaitu:

Judul: The Great Pyramid of Giza
Gagasan Pokoknya: Bagaimana piramid dibangun?

Bagian Awal

Satu dari cujuh keajaiban dunia

Cara membangun yang misterius

Siapa yang membangunnya, orang di luar angkasa atau orang Mesir

Siapa yang memindahkan batu-batunya

130



MENULIS ILMIAH METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

Mengapa pesawat radio talc mampu menembusnya
Bagaimana piramid bisa terbangun sempuma tanpa teknologi modern?
Bagian Tengab

(sebuah teori digunakan untuk menj'elaskan)
Sejarah Piramid

Pelbagai teknik mengenai struktur bangunan
Tempat-tempat material bangunan didapat
Langkah-langkah memindahkan material bangunan
Duain dan para pekerjanya
Bangunan di luar piramid
Bagian Akhir

(Apa yang dipikirkan orang)
Kebanyakan informasi yang disajikan di artike! ini bersifat teoritik
Piramid tetap merupakan hal yang bersifat mlsteri

Di bagian awal kerangka ini, penulis hendak menarik perhatian
pembaca melalui berbagai pertanyaan penting, seperti: "Siapa yang
membuat monumen raksasa ini? "Mengapa membuatnya?" Di
bagian Tengah, penulis mendeskripsikan sebuah teori yang menjawab
pertanyaan-pertanyaan di bagian awal. Di bagian Akhir, penulis
menandaskan bahwa berbagai teori yang dikemukakannya tidak
pernah dapat menjawab secara pasti akan pertanyaan-pertanyaan yang
muncul di awal tulisannya.

Melalui kerangka seperti ini. penulis tinggal menguraikan
artikelnya ke dalam pelbagai kalimat dan paragraf. Kerangka tulisan
merupakan pedoman kerja penulisan.

Selanjutnya, dalam gambaran yang lebih ringkas, dipaparkan
bagaimana pengerangkaan dijalin di dalam sebuah penulisan
ilmiah. Uraian berikut ini mcngambil contoh dari tulisan Hill &
McGowan (1999), A Qualitative Approach To Developing Small
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Firm Marketing Planning Competencies'. Keduanya iaiah pengajar
Pemasaran dan Manajemen di School of Management, University of
Ulster, Jordanstown, Nevrtonabbey, Northern Ireland, UK.

Dalam laporan yang diindonesiakannya menjadi Pendekatan
KualitatifuntukMengembangkanKompetensiPerencanaan Pemasaran
pada Perusahaan KecH'm'i, Hill dan McGowan menunjukanbagaimana
sebuah studi kasus tunggal, atau action science methodology,
dipakai peneliti untuk membahas kepemimpinan enterpreneur dan
manajemen di perusahaan kecil dalam membangun kompetensi
perencanaan pemasaran, yang memberi kepastian pertumbuhan dan
harapan untuk bertahan. Penulisannya mengilustrasikan bagaimana
kemampuan akuisisi yang dapat membuat perusahaan relasi mengatasi
rangkaian rintangan di dalam strategi pertumbuhan dan memelihara
usaha positif kalangan wirusaha.

Dalam perkembangannya, perusahaan kecil diakui sebagai
tulang pertumbuhan ekonomi Barat. Beberapa di antaranya
memulai dengan visi wirausaha untuk menjadi perusahaan yang
penting dan menguntungkan (Stoney et.al., 1987; O, Farreil, 1986).
Potensi pertumbuhan tergantung pada individu-individu yang
mempertahankan kewirausahaannya. Kegagalan mempertahankan
semangat wirausaha mcnyebabkan hasil yang menurun, bahkan
menyebabkan kegagalan bisnis. Penulisan ini menganjurkan bahwa
pertumbuhan dan suksesnya perusahaan kecil sangat tergantung pada
geliat kewirausahaan yang berkelanjutan.

Metodologi studi kasus dipakai sebagai pendekatan untuk
mengembangkan keterampilan pemasaran pada perusahaan kecil.
Fokus penelitiannya tertuju pada individu-individu kewirausahaan
mengatasi berbagai rintangan perusahaan di fase transisi Selain itu,
risetnya juga membahas isu-isu kesenjangan kompetensi personal,
dan perencanaan pemasaran, yang merupakan aspek penting bagi

Hill, Jimmy, & McGowan, Pautic (1999). Dalam Quilittitive Mirket Resarch: An Inter-
nirionelJoumii, Volume 2, Number 3, 1999, pp. I67±175 # MCB University Press- This
piper was part ofthe special issue entitled "Quilllalive market research in small to medium
sized enterprises", \blume 2 Number 2, guest edited by Jimmy Hill, University of Ulster.
Keyword: Small firms, EntrepreneuriiUsm, Marketing planning. Marketing competences.
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kelangsungan kebcrhasilan perusahaan. Bila diringkas, isi pengantar
kporan ini terdiri dari:
• Perusahaan kecil diakui sebagai tulang pertumbuhan ekonomi

• Kegagalan bisnis disebabkan olch kcgagalan semangat wirausaha

• Aspek penting untuk suksesnya perusahaan adalah kompetensi
personal dan perencanaan pemasaran

Bila ditilik ke dalam pengerangkaan baglan demi bagiannya, Hill dan
McGowan memaparkan laporannya yang terbagi atas (dan terinci)
Tiga Bagian, yakni Bagian Awal, Tengah, dan Akhir.

• Pada Bagian Awal (pendahuluan), HilldanMcGowan menarasikan
temuan-temuannya pada sub-subjudul seperti ini:

Perencanaan pemasaran pada perusahaan wirausaha. Di
sini, peneliti mengungkapkan hubungan antara perencanaan
pemasaran dan efektivitas organisasi. Mengutip Greenley dan
Bayes (1993), banyak praktik bisnis di perusahaan Amerika
dan Inggris yang tidak menganggap penting teknik pembuatan
keputusan pemasaran. Menguti pula Hill etal (1998), diidentifikasi
sembilan kunci kompetensi perencanaan pemasaran yang terdiri
dari: pengetahuan, pengalaman, keterampilan menganalisis,
kepemimpinan, visi, peraturan, kemampuan organisasional,
koraitmen, dan komunikasi. Dengan dasar itulah, ditekankan
bahwa perencanaan pemasaran mcrupakan aspek penting dan
menjadi kunci dalam menghadapi tantangan transformasi
kewirausahaan.

Transformasi Kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan
proses yang meiibatkan usaha individu dalam mengidentifikasi
peluang pasar dan mendapatkan serta mengelola sumberdaya yang
diperlukan.

Implikasinya meiibatkan perencanaan pemasaran yang efektif.
Wirausahawan sukses memerlukan kombinasi dari kepribadian,
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keinginan kreatif dan inovatif, serta kemampuan manajerial.
Wirausaha adalah tentang perabahan dan wirausahawan adaiah
agcn perubahan yang utama. Apa implikasi perubahan dalam
transformasi kewirausahaan?

Mengutip Greiner (1972), dinyatakan bahwa efektivitas
wirausabawan tergantung pada pengetahuan dan pengalamannya
mengenai scjarah perusahaan. Pengetahuan dan pengalaman
merupakan kunci kompetensi personal untuk mengembangkan
sukses perusahaan. Selain itu, ialah dukungan perusahaan kepada
pengembangan kompetensi individual. Hal ini diperlukan untuk
mengansitisipasi pelbagai kondisi di masa depan, sebab keadaan
masa datang harus dianggap sebagai kesempatan mengidentifikasi
krisis, serta peluang untuk mempersiapkan pemulihan stabilitas
perusahaan.

Berdasar pemikiran Timmons (1994), diidentifikasi sejumlah
kemungkinan krisis yang akan berpengaruh bagi transformasi
perusahaan, yakni di antaranya adalah erosi budaya dan iklim
entrepreneurial, hilangnya visi entrepreneurial, peran yang keliru,
tanggung jawab dan tujuan, perubahan kepemimpinan dan
manajemen senior, mekanisme operasional baru, dan kontrol.
Aspek kompetensi. Dalam transisisi, kompetensi merupakan
hal penting untuk efektifitas manajemen perusahaan. Kompetensi
wirausaha raeliputi: pengalaman, visi, pengetahuan, komunikasi,
peraturan, komitmen, berpikir analitis, keterampilan motivasi,
kemampuan memimpin, dan keterampilan organisasional
(mengutip Hill and Fallis, 1995; Hill and Mc Gowan, 1996).
Menurut Adam dan Chell (1993), efektivitas manajemen dari

perusahaan e/3frepnfneur/a/merupakankombinasidarikepribadian
entrepreneurial dan kompetensi manajerial. Kombinasi ini
diperlukan di dalam konteks aktivitas pemasaran dari perusahaan
yang berada di dalam masa transisi.
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Metodologi. Untuk mengembangkan dan mengapHkasikan
rencana pemasaran entrepreneurial tmehut, diadopsi metodologi
studi kasus, atau action science, yang menurut Argyris etai (1985)
meliputi dua tujuan, yakni: memecahkan masalah untnk klienj
dan membuat kontribusi untuk ilmu pengetahuan. Jadi, dalam
hal itu, peneliti melakukan dua kegiatan secara bersamaan, yakni
antara pekerjaan konsultan manajemen dan penelitian akademik.
Mcngutip Gummesson (1991), karakteristik action science ini
adalah:

o Menutup kooperasi antara peneliti, atau konsultan, dengan
kiien personal.

o Umpan balik regular dapat terukur, dan mcmberikan peluang
untuk membuat penyesuaian yang berkelanjutan kctika
mendapatkan informasi dan kegiatan baru.

o Kemampuan aplikatif untuk memahami dan merencanakan
perubahan dalam sistem sosial, seperti organisasi klien.

O Pemahaman awal terhadap lingkungan perusahaan, dan kondisi
bisnis, amat penting di dalam kegiatan riset action scienceyang
bersubjek manajemen.

o Dalam riset ini, dipakai paradigma hermencutika, sebuah
metode penelitian kualitatif.

Teknik Pengumpuian data. Data diperoleh melalui: observasi,
diskusi di tclcpon, focus group, dokumen perusahaan, program
transfer teknologi, dan diskusi mendalam. Data diperoleh dari
perusahaan yang telah berjalan sekitar 20 tahun,. memiliki tiga
outlet, yang menggerakkan gross profit sebesar 38 persen, dan
perusahaan yang mempekerjakan 34 karyawan, termasuk tiga
direktur.

Data dikumpulkan dalam dua tahun', mulai April 1996 sampai
dengan April 1998. Tahap pengumpuian data dilakukan secara
deduktif dan induktif. Pola deduktif dilakukan melalui diskusi

mendalam, dari bulan Juni sampai Desember 1996. Pola
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induktif diperoleh dengan menghubungkan llngkungan internal
perusahaan. Hasilnya, ada 4 bagian di dalam penelitian ini -
yang ditemukan selama riset- yang dikembangkan sebagai kunci
dimensi internal perusahaan.
Pada Bagian Tengah (anaiisis data), Hill dan McGowan
menarasikan temuan-temuannya pada sub-subjudul sebagai
berikut:

Strategi anaiisis. Semua data dikumpulkan melalui rekaman,
pembuatan catatan, dan kode-kode anaiisis de'ngan kerangka
kerja koding yang didasarkan pada topik kunci strategis dan isu
pemasaran. Data dianalisis dengan mendiskusikan topik sebagai
kerangka kerja untuk anaiisis. Dilibatkan dua peneiitl untuk
membantu verifikasi struktur koding dan triangulasi data.
Hasil anaiisis data tahap Pertama. Pada saat perusahaan
krisis, dibutuhkan kepemimpinan kewirausahaan untuk
menjadi penguat orientasi perencanaan pemasaran. Seringkali
ini tidak disadari, dan perusahaan sangat terfokus pada kerja .
operasional. Konsekuensinya, pertumbuhan perusahaan menjadi
menurun, peran dan tanggung jawab menjadi membingungkan
dan ambigu. Hasil anaiisis menunjukkan kesulitan yang serius
pada sejumlah perusahaan. Untuk membuka satu gerai saja,
misalnya, dibutuhkan dana sekitar setengah juta poundsterling,
namun dengan konsekuensi perusahaan menjadi merugi. Seperti
Hallmark, yang kehilangan fokus strategis dan cenderung untuk
banyak mengambil keputusan yang bersifat ad-hoc.
Hasil anaiisis data tahap Kcdua dan Ketiga. Anaiisis data
mengindikasikan bahwa terjadinya benih perselisihan pada level
direktur. Tidak ada definisi bisnis yang jelas. Selain itu, terjadi
ketidakseimbangan antara kegiatan yang bersifat operasional
dan manajerial. Ini terlihat dengan terjadinya ketiadaan sistcm
manajemen yang efektif, dan tidak ada visi strategis yang jelas.
Juga adanya kesenjangan dalam struktur organisasi
Hasil anaiisis data tahap Keempat. Hasil audit internal darl
llngkungan perusahaan mengindikasikan bahwa meskipun
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pembukaan gerai bertujuan raemamerkan berbagai produk
yang memperluas pengetahuan pelanggan tetapi hasilnya tidak
memberikan perbedaan yang berarti pada isu-isu pelayanan.
Perusahaan hanya memberikan pengetahuan sebatas produk
dan rentang produk. Level motivasi karyawan rendah karena
ketidakpercayaan pada pemimpin. Kurangnya komunikasi
internal. Karyawan tidak mengetahui apa bisnis perusahaan dan
siapa pasar perusahaan yang harus dilayani.
Jadi, perusahaan berada di simpang jalan transformasi
entrepreneurial Direktur harus mangarahkan perusahaan.
Kepribadian pemimpin menunjukkan budaya perusahaan.
Kompetensi personal perusahaan sangat penting demi suksesnya
perusahaan.
Konsekuensi dari tahap 1 sampai dengan 4 adalah program
pengembangan kompetensi manajemen untuk mengembangkan
keterampilan perencanaan pemasaran perlu diimplementasikan.
Respons yang dijalin. Tujuan pertama dari program ini adalah
membangunvisi dan mengarahkan perusahaan untuk siapproduksi
berdasar tindakan yang berorientasi bisnis dan pemasaran yang
terencana. Tujuan ke dua adalah kegiatan yang bersifat diskursif
dan interaktifdi dalam penyampaian program, membantu direktur
perusahaan dalam mengembangkan kompetensi manajemen
pemasaran yang sangat krusial di dalam bisnis, dan strategi
perencanaan pemasaran yang diidentifikasi secara audit.
Implementasi program tersebut akan memaksa direktur untuk
berhadapan dengan kunci dan isu-isu strategis pemasaran. Hal ini
terkait dengan kelemahan individu, dan kesenjangan kompetensi
personal pada masing-masing individu. Perusahaan juga sama
sekali berjalan tanpa pengarahan dan visi. Prosesnya hanya
terjadi secara substantif pada hubungan personal antardirektur.
Untuk itu, jadwal pertemuan memerlukan beberapa penyesuaian,
dengan program yang okasionai untuk memberikan perhatian
lebih pada beberapa aspek bisnis, di mana terdapat tekanan.
Contohnya: di dalam kontrol stok dan isu-isu manajemen produk
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internal. Konsekuensi utama dari program ini, ialah pembuatan
seperangkat persetujuan bisnis untuk lima tahun ke depan, dan
penjeiasan tujuan pemasaran strartegis untuk mengembangkan
rite! dan profil perusahaan. Sistem manajcmen dirancang dan
diimplementasikan melalui program. Pengembangan perencanaan
tindakan didefinisikan secara alamiah oleh direktur, dan menjadi

tanggung jawab direktur.
Mengatasi kesenjangan kompetensi perencanaan pemasaran.
Tujuan determinasi strategi baru adalah pembuatan seperangkat
agenda untuk mcngadakan pertemuan dan pencarian beberapa
isu penting. Contohnya: peran dan pentingnya pemasaran untuk
prospek perusahaan ke depan, menemukan dan mempertahankan
pelanggan, menaksir peluang pemasaran, sumber idc produk
baru, analisis kompetitif, dan koordinasi, serta integrasi kegiatan
pemasaran perusahaan secara total. Direktur menganjurkan untuk
mengembangkan diskusi, dan mencari solusi yang konkret dan
segera pada permasalahan.
Fokus dari setiap diskusi adalah mengidentifikasi dan mencari
solusi untuk masalah perencanaan pemasaran, yang dihadapi
direktur, agar didapat kerangka rencana pemasaran yang aplikatif
bagi pengembangan perusahaan. Pada setiap sesi, direktur
diharapkan dapat membuat buku kerja, yang berisi rancangan
keputusan pemasaran. Pembuatan buku kerja didasarkan pada
perencanaan pemasaran personal.
Pada Bagian Akhir (simpulan). Hill dan McGowan menarasikan
simpulan temuannya. Pada bagian akhir ini disimpulkan beberapa
temuan, yaitu: Perubahan stratcgis untuk menurunkan proporsi
direktur di dalam kegiatan pengembangan kompetensi dan akuisisi.
Kegiatan akuisisi dilakukan pada dua tingkatan, yakni: akuisisi
formal dalam pengetahuan pemasaran dan pengaplikasian praktik
teori pemasaran, dan level pengembangan personal. Perubahan
yang hendak segera diraih memerlukan implementasi program
jangka panjang yang ditetapkan oleh masing-masing direktur.
Setiap direktur melakukan perubahan secara terus-menerus,
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alcan tetapi melakukan penolakan pada upaya penyapubcrsihan
budaya perusahaan. Dengan demikian, hal ini akan berimbas
pada perubahan Hngkungan perusahaan sebagai risiko dan
konsekucnsi manajerial. Di akhir laporan, dinyatakan tentang
validitas inovasi dan sifat induktif studi ini yang tentu saja tidak
dapat menggeneralisir temuan-temuannya.

Demikianlah contoh pengerangkaan pelaporan riset. Berikut ini adalah
penjelasan, beserta contoh-contoh, ketiga bagian dari scbuah susunan
penulisan ilmiah kualitatif. Penjelasannya mcngacu pada lucidity
laiknya scbuah tulisan yang jernih, terang, tapi tetap menuansakan
kckuatan karakter naratif. Lusiditas tulisan yang baik mcnsyaratkan
ada upaya penulis untuk tetap berpegang pada hal-hal pokok yang
hendak diungkapkannya. Dalam kaitan tulisan Kualitatif, ini bcrarti
kemauan peneliti untuk memikirkan hal-hal penting kajiannya ke
dalam tuturan yang tidak sekadar memaparkan "kekakuan" data dan
fakta dan rumus-rumus atau hitungan kalkulus atau statistik semata.
Peneliti harus juga memikirkan pembaca yang ingin mcmahami
studi si peneliti dari bidang yang berbeda, atau penguasaan disiplin
studi yang berbeda, atau tingkat kemampuan yang tidak setara, atau
sekadar minat menclusuri, atau lainnya. Dalam hal inilah, saya
mengutip beberapa pegangan atau pedoman dari berbagai literatur
yang menerangkan pelbagai dimensi penulisan Kualitatif. Tentu
saja, di banyak bagiannya, akan mcmokus kepada berbagai dimensi
filosofis, paradigma, metodologis, dan metode dari nuansa-nuansa
riset Kualitatif.

Berbagai contoh diambil dari berbagai literatur yang tentu
saja tidak menjadi patokan yang amat ketat. Berbekal pedalaman
dari berbagai literatur metodologis riset Kualitatif, dan berbagai
literatur intelektual (seperti jurnal, buku, sampai artikel di media
massa), saya mencoba mengembangkan penulisan ilmiah Kualitatif
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ke pelbagai dimensi prosa-prosa intelektual yang memberi keunikan
emotif, subjektifltas yang menarik di dalam menarik sudut pandang
laporannya, paparan-paparan naratif di dalam mendeskripsikan
dan menjelaskan kajian, sampal upaya-upaya kreatif lain di dalam
menarasikan pemikirannya.

Menulisjudul

Banyak penulis ilmiah yang tidak begitu memednlikan judui
laporannya. Akibatnya banyak kajian ilmiah yang sebenarnya
menarik saat ditengok pembaca, tap! keraudian mcnjadi ruwet,
direpotkan oleh ketergesa-gesaan dalam membuatnya. Penulis
seperti dibebani beratnya kerepotan untuk mengolah kembali judul
kajiannya. Padahal, judul yang baik akan memberi kemudahan bagi
pembaca untuk menelusuri apa yang disa ikan penulis. Judul yang
buruk akan membuat pembaca enggan untuk membuka bagian demi
bagian pemikiran si penulis. Pelbagai pihak yang hendak melongok
temuan penulis tidak dilayani untuk menjenguk ruang kajian temuan
si penulis. Mereka tidak ditolong untuk menekuni fokus studi yang
telah dilakukan penulis.

Pada umumnya, judul-judul ini akan menjadi informasi yang
cukup penting mengenai sebuah kajian. Berbagai peneliti lain akan
segera menangkap apa yang telah dikaji penulis ketika menelusuri
daftar judul-judul di database komputer. "Tipikalnya, berbagai judul
hu harus dibikin pendek-pendek, seringkali terdiri dari 12 kata atau
kurang," tandas Creswell dan Clark (2007: 90), Berbagai judul itu
mesti mereflcksikan area penting dari subjek yang dibahas, atau topik
yang diteliti, seperti berbagai partisipan dan letak kajian yang telah
diriset oleh penulis.

"For qualitative studies, a title may state a question or use
literary words, such as metaphors or analogies," lanjut Creswell dan
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Clark. Judul-judul Kualitatif terdiri dari beberapa komponen, yakni:
fenomena utama (atau konsep) yang dikaji, para partisipan, dan letak
kajian telah dltelusuri. Selain itu, juga harus raenanipllkan jenis
riset yang digunakan, seperti kajian etnografi atau grounded theory.
Judul-judul Kualitatif tidak merujuk kepada perbandingan berbagai
kelompok atau perhubungan antarvariabel. Judul-judul Kualitatif
mengeksplorasi sebuah gagasan (fenomena utama) yang hendak
dipahami kedalamannya.

Creswell dan Clark (him. 91) memberi contoh:

• Campus Response to a StudentGunman (Asmussen & Creswell,
1995)

• Feeling the Beat: The Meaning of Rap Music for Ethnically
Diverse Midwestern College Students - A Phenomenological
5fuc//(lwamoto, Creswell, & Caldwell, in press)

Menulis Statement of the Problem

Scsudah menulis judul, penulis ilmiah biasanya akan berhadapan
dengan bagian Pernyataan Masalah yang hendak dikaji. Bagian ini
berada di bagian pendahuluan. Kajian ilmiah memang dimulai dengan
Pernyataan dari permasalahan yang hendak dikaji. Bagian ini akan
selalu diminta kehadirannya ketika muncul di artikel jurnal-jurnal

ilmiah, manuskrip untuk presentasi konferensi ilmiah, apalagi untuk
konsumsi disertasi atau tesis. Bagian ini menunjukkan permasalahan
atau isu spesifik yang hendak dikaji dan dijelaskan kepentingannya
bagi sebuah studi.

Pada bagian selanjutnya, peneliti juga ditugaskan untuk
menuliskan elemen-clemen purpose statements. "A researcher begins
a qualitative purpose statement with words such as 'the purpose of
this study' or 'the intent ofthis study'," contoh Creswell dan Clark
(2007: 97), "Pernyatan-pernyatan" riset ini merincikan berbagai kata
yang mendenotasikan sebuah konsep yang akan dieksplorasi dalam
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kajian Kualitatif. "This concept is called the central phenomenon,"
jelas Creswell dan Clark. Berbagai kata-katanya memaparkan elemen-
elemen "describe, understand, explore, and develop" dari eksplorasi
yang dikaji, serta menunjukkan kejelasan tentang "fenomena utama"
yang akan dikembangkan di dalam kajian.

Pada sisi lain, dikarenakan kajian Kualitatif memiliki
partisipan yang multiperspektif, menurut Creswell dan Clark, "the
qualitative purpose statement does not contain leading or directional
words that convey a stance, such as positive, useful, or predict."
Pengkajian Kualitatif tidak berada dalam posisi linier, dalam garis
"perintah" hipotesis yang mengarahkan studi kepada objek sampling,
atau bahasan yang telah ditetapkan secara teoritik. Akan tetapi,
purpose statements Kualitatif terkait dengan wacana referensial
yang mengerangka tipe atau metode-metode desain kualitatif yang
digunakan di dalam kajian, seperti studi etnografi, case study, atau a
grounded theory.

Di samping itu, purpose statement Kualitatif juga berisikan
infbrmasi mengenai "orang-orang" atau "tempat-tempat" yang
hendak dikaji. Bila diterakan, misalnya, menurut Creswell dan Clark
(him. 98), terurut ke dalam rincian sebagai berikut:

• Begins with the purpose statement,

• Identifies the type ofqualitative design,

• Uses an action-verb phrase,

• Specifies the central phenomenon, and

• Mentions the participants and the location for the study

Contohnya: "The purpose of this ethnographic study is to explore
the culture-sharing behaviors and language ofthe homeless in a soup
kitchen in a large, eastern city," Tujuan studi etnografi ini ialah untuk
mengeksplorasi culture-sharing dari perilaku dan bahasa sejumlah
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besar para tunawisma, di tenggara kota. Jadi, tujuan "statement'
kajian Kualitatif tidak berisi pernyataan-pernyataan yang bersifat
"directionaf, serta juga tidak memaparkan pernyataan-pernyataan
"relating variables or comparing groups".

Usai menyelesaikan purpose statement, ada pula pekerjaan
membuat research questions (pertanyaan-pertanyaan penclitian).
"Qualitative researchers state only research questions and not
only hypotheses," jelas Creswell dan Clark (2007; 103). Pertanyaan
penclitian ini terbagi atas pertanyaan utama {a central question) dan
beberapa sub-pertanyaan {subquestions). "The subguestions take the
topic of the central question," menurut Creswell dan Clark, "and ask
questions related to a small number of aspects of the central question."
Umumnya, subpertanyaan ini terdiri dari 5 sampai 7 pertanyaan.

Pertanyaan Utama dan subpertanyaan itu dibuat ringkas,
bersifat "tcrbuka" {open-ended questions), dimulai dengan kata-
kata seperti "apa atau bagaimana" yang merujuk kepada fenomena
utama yang hendak dieksplorasi. Sifat nature dari Kualitatif
mengarahkan peneliti untuk mencari kedalaman pemahaman dari
sebuah fenomena. Sama dengan "qualitative purpose statement,
Pertanyaan Penelitian Kualitatif memokus pada Konsep Tunggal (a
single concept) atau fenomena tertentu. Untuk itu, kerap dipakai
kata-kata kerja yang bersifat eksploratoris atau frase-frase kata kerja,
seperti "menemukan" (discover), "mengeksplorasi" (explore), atau
"memahami" (understand). Karena telah dikandung oleh purpose
statement, maka pertanyaan penelitian ini tidak membutuhkan

pencanturaan tentang para partisipan dan lokasi riset. Berikut ini,
Creswell dan Clark (him. 104):

• How did the campus respond to the gunman incident.^ (central
question)

• What was the individual's (interviewee's) role in the incident?
(subquestion)
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• What steps did he or she take in response to the incident?
(subquestion)

• What impact did the incident have on his or her life? (subquestion)

Usai mendapatkan bahan-bahan penulisan yang diperlukan, barulah
penulis merabuat kerangka penulisan atau peiaporan. Penulis
membuat rancangan kerangka dari pokok-pokok uraian yang hendak
ditulis. Kerangka ini terbagi ke daiam tiga bagian, yaitu; awal {the
beginning), tengah {the middle), dan akhir {the end). Ketiga bagian
itu merupakan rangkaian garis besar dari pokok-pokok yang hendak
dimuat dalam laporannya. .Kerangka pokok-pokok uraian tersebut
kemudian dirincikan lagi, secara lebih mendetil, namun dalam
bentuk yang ringkas.

Menulis Bagian Awal

Untuk penulisan makalah, atau artikel referensial, ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan di dalam membuka awal {beginning tulisan.
Bagian awal artikel yang dibuat penulis mesti bisa memikat pembaca.
"Jika Anda membaca buku dan bagian awalnya sudah membuat
jenuh, Anda tentu akan menghentikan bacaan Anda," contoh Hickler
& May (him. 81).

Scteiah beberapa kalimat di artikel Anda, seorang pembaca
biasanya akan mengatakan "Saya tidak paham sebelumnya," atau
"Saya menjadi ingin tahu bagian selanjutnya," atau "Tidak pernah
terpikiran oleh saya". Mereka tidak membaca dengan kepala yang
kosong ketika melihat kata, kalimat, dan paragraf. Mereka datang
dengan segudang harapan. Di sinilah penulis mesti kreatif. Bagian
awal tulisan ini memang bagian akhir dari kreatifitas penulis dalam
rangka mengejar pembaca agar sepikiran dengan yang dipikirkan
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penulls. Di dalam kallmat-kalimat awal ini, penulis menggambarkan
masalah yang jadi pcrhatiannya dan mendeskripsikan beberapa
solusi yang tclah ditemukan. Pembaca jangan sampai kelelahan, dan
mengeluh, "mengapa saya harus membaca ini?"

Tiap komunitas memiliki cara pengerjaan yang tak sama.
Begitu pula dengan cara memulai pelaporannya. Setiap bldang
studi mempunyai cara masing-masing. Namun, pada umumnya, ada
beberapa poin yang dapat diperhatikan.

Booth dkk. (1995: 236) menyebut tiga unsur:

Konteks (context) - Permasalahan (problem) - Respons (respons^

Dengan contoh:

Mengapa mesin tidak dapat menjadi manusia? Di tiap CONTEXT
Episode film telcvisi Star Trek: The Next Generation,

manusia android, data, selalu berharap menjadi seorang
manusia. Di versi film orisinainya, Star Trek, pertanyaan
sama muncul dari manusia-setengah-Vulcan, Mr. Spock, yang
berstatus seorang yang mempertanyakan kediriannya sebagai
mesin-logika dan tak memiliki emosi (lack of emotion).
Faktanya, Data dan Spock adalah hanya seorang

"quasi-persons", yang mempunyai the nature of humanity.

Pertanyaan sama juga berkembang dari film Frankenstein

sampai Terminator II.

Tapi, pertanyaan pastinya iaiah mengapa karakter sosok PROBLEM

yang kuat itu selalu berbentuk "white and male". Secara

intepretasi kultural, mengapa mereka mengubah stereotipe
apa yang disebut orang "normal" itu secara destruktif?

Sebuah model di mana kita semua mengharapkannya, RESPONSE
ketika kita ingin jadi fo be real people, seperti didefinisikan

olch kriteria Western....
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Konteks adalah ruang permasalahan yang diungkap sebagai latar
belakang. Di dalam konteks ini, penulis mengaitkan permasalahan
yang diselidikinya dengan sesuatu fenomena, contoh peristiwa, atau
hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelitinya.

Permasalahan yang hendak diselidiki harus menggambarkan
poin-poin penting yang akan diketahui pembaca. Di sini penulis dapat
menggambarkan permasalahan risetnya dengan dua bagian: Pertama,
Menyajikan gambaran kondisi permasalahan secara ringkas, tidak
menyeluruh. Kedua, Menjawab ketidaklengkapan detil-detii gambaran
permasalahannya dengan beberapa manfaat atau keuntungan yang
akan didapat pembaca seusai membaca.

Pembaca diajak bersepakat untuk menunggu manfaat atau
keuntungan yang akan didapatnya di bagian awal laporan penulis.
Pembaca dikondisikan dengan sesuatu gambaran yang setengah jadi,
dengan pernyataan; Tapi, pertanyaannya ialah mengapa karakter
sosok yang kuat itu selalu berbentuk "white and male"?

Namun, setelah pembaca dikondisikan dalam ketidaklengkapan,
atau gambaran setengah jadi, itu kemudian diberi paparan yang
Responsif, Respons ialah bagian penulis menunjukkan upayanya
mengajak pembaca untuk menarik manfaat atau keuntungan dari
laporan yang dibuat penulis. Misalnya, menunjukkan manfaat atau
keuntungan yang akan didapat (usai membaca keseluruhan) melalui
pernyataan: Secara intepretasi kultural, mengapa mereka mengubah
stereotipe apa yang disebut orang 'normal' itu secara destruktif?

Ketiga unsur tersebut hanyalah cara<ara memetakan
pembuatan laporan di bagian beginning. Diharapkan ketiga unsur
itu dapat memberi gambaran bagaimana membuat tulisan ilmiah di
awal-mula.

Selanjutnya, ialah beberapa cara teknis mengawali tulisan,
laporan, atau papers referensial, dan semacamnya. Cara-cara memulai
tulisan yang bisa menarik atensi pembaca di awal tulisan. Berikut ini.
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cara-cara yang diusulkan Hickler & May (him. 81-86) dan Booth dkk.
(1995:236-248) - yang di beberapa jenisnya disadur kembali contoh-
contohnya.

Dengan Cara Mcngutip

Kutipan merupakan sebuah cara memulai tulisan. Melalui tulisan
yang bersifat menjeUskan apa yang akan dibahas sclanjutnya, yang
dikemukakan oleh seorang ahli yang mcmiliki legitimasi atau
krcdibilitas di bidangnya, paparan awal penulis bisa mcmberi aksen
tertentu. Pembaca bisa terperangah oleh kutipan yang menyengat,
belum dikenali pikirannya selama ini. Pembaca dapat tersedot oleh
nama ahli yang dikenali penulis. Pembaca bisa juga mendapatkan
kesenangan tertentu saat mulai membaca sebuah artikel serius.

Hanya, pada beberapa hal, ada yang harus diperhatikan. Sebuah
kutipan bisa menyengat bisa pula memerosotkan nilai jual penulis:
bila tidak dihitung relevansi dan konteksnya dengan objek yang akan
dibahas penulis. Apalagi, bila belum apa-apa, tulisan sudah dimulai
dengan kutipan "gagasan" yang begitu kaku, berat, dan membosankan

seperti menguraikan definisi, atau 'khotbah", pembaca biasanya
akan malas mcneruskan bacaannya.

Penulis yang hendak menggunakan kutipan. di awal tulisannya,
dapat memetiknya dari bcrbagai sumber (literatur). atau dari
wawancara.

Goenawan Mohamad (1998) memulai tulisannya tentang
Tubuh, Melankoli, Proyek di Jurnal Kebudayaan KaJan^, dengan
mcngutip catatan pclukis Kathe KoIlwitz\ 25 Januari 1919: tentang
seorang pelukis yang menjadi anggota Akademi Seni Rupa Prusia,

Jumal Kebudayaan Kalam, 1998, No.l5, him. 5; lihat juga, Goenawan Mohamad (2002),
Eksotopi, hlm.145-172
Dari katalogus pameran grafis dan gambar Prints and Drawings ofthe V^imar Republic,
di Gedung Pameran Seni Rupa, Gambit, Jakarta, pada 15 April 1998
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dan pendiri Partai Komunis Jerman yang dibunuh perwira militer
sayap kanan pada awal abad ke-20 itu.

"Karl Liebknecht dikuburkan hari ini, bersama 38 yang Iain yang
ditembak. Saya diizinkan membuac gambarnya dan pergi ke kamar
jenazah pagi-pagi. la di sana, di daiam sebuah p$ti mati di ruangan
itu, di dekat beberapa peti mati yang lain, dengan mawar merah
di sekitar kepalanya yang dilubangi peluru. Wajahnya percaya diri,
mulutnya sedikit terbuka dan raencong karena kesakitan ..."

Kutipan itu dipakai Goenawan untuk menjelaskan ekspresi kesenian
di zaman Republik Weimar, Jerman (November 1918 - Januari
1933), usai Pcrang Dunia I, di saat monarki Jerman tumbang dan
upaya membentuk republik yang demokratis berlangsung. Ekspresi
para pelukis dipengaruhi suasana gerakan politik yang diwarnai
gerakan memobilisasi massa, berideologi kiri dan kanan, yang penuh
"fanatisme, kckerasan, dendam, dan kesedihan".

"Perang Dunia I telah menjadikan tubuh dalam seni rupa
Jerman menjadi sesuatu yang ringsek, kacau dan bahkan bonyok,"
tulis Goenawan. Tapi, kemudian, berubah ketika lukisan "tubuh"
dijadikan proyek politik Naziisme, seusai Republik Weimar runtuh.
Di zaman Nazi-Hitler, lukisan "tubuh" dijadikan "proses kolonisasi"
politis. Proyek seni rupa Nazi mentransformasikan "tubuh" menjadi
mitos, jadi mimesis "yang dikendaiikan secara terorganisasi" oleh
rasionaiitas instrumental manusia (Horkheimer dan Adorno)^

"Tubuh" tidak mcnjelma menjadi sosok-sosok "di daiam situasi"
akan tetapi terkait dengan keindahan yang berhubungan "dengan
stabilitas, kerapian tekstur, sikap tubuh yang kukuh dan eicgan,
lanskap yang tenang dan 3gung....dalam sebuah pose, seakan-akan
berseru: "Akulah tauladan"." Dari sanalah, kaum Nazi memusuhi

Goenawan, him. ZS.mengutip Martinjty,"Mimesis and Mimctology. Adotno andLicoue-
Labatthe", dalam The SembUnct of Subjectivity, Essays in Adomo's Aesthetic Theory, ed.
Tom Huhn dan Lambert Zuidervaan, Cambridge, Massachusscis, London: The MIT Press,
1997, him. 41.
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gerakan seni rupa modernis, sejak 1928, dan kemudian mdakukan
pembasmian.

Melalui Peristiwa (sesuatu yang terjadi)

Deskripsi, bagi tulisan ilmiah "kualitatif, memegang peran sentral.
Melalui deskripsi, penulis memulai temuan "pikirannya" dengan
catatan-catatan yang menggambarkan adanya "sesuatu". Sesuatu
di sini bisa berarti pengalaman riil (orang atau si penulis sendiri),
kejadian penting yang memiliki keterkaitan erat dengan objek atau
hal yang akan dibahas, atau fenomena yang menarik yang mempunyai
nilai tertentu dengan materi tulisan. Daftar "sesuatu" itu dapat
diperpanjang.

Pada intinya, deskripsi merupakan ganibaran rinci akan objek
yang akan dimulai bahasannya. Tingkat kerinciannya tergantung
kepada kebutuhan isi uraian yang jadi sentral isu penulis. Dengan
deskripsi, tulisan dijalankan ke bagian-bagian yang Icbih dalam, dan
jauh.

Bauman memulai penjelasannya mengenai Hermcneutics and
Sosial Science 172),' pada bahasan " Understanding as the work
of life: from Schutz to ethnomethodologjl', dengan menceritakan
kembali kisah Sir Karl Popper yang terguncang pada sebuah soal
antropologi.

Pada satu ketika, Sir Karl Popper mengisahkan pada pendengamya
tentang kejadian yang mencemaskannya. Sudah jamak seorang
antropologis diundang untuk mendiskusikan metodologi kcilmuan.
Pada akhir-uraian yang panjang dan padat aigumen, di tengah
para antropolog yang mendengarkan dengan keheningan, ia
mengungkapkan pandangannya. Banyak yang mencemaskan di
dalam penyajian orang-orang, dunia antropologis celah terjebak

Bauman mengutipnya daci Theodor W Adomo, ef.a/. (1976). The Positivist Dispute in
German Sociology. London: Hcinemann; pp.93-9S
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dengan perselisihan di soal-soal aktual yang tak perlu diperhatikan
benar isinya. hi perdebatannya, menurut Popper, hanyalah soal-
soal yang terakhir harus diperhatikan dan dilihat. Di sacu sisi, bila
dibandingkan dengan cara berpikir yang baik: bagaimana perdebatan
dapat menghasilkan sesuatu, bagaimana suatu intervensi memicu
yang lainnya, dan bagaimana hal itu bisa berkelanjutan hasilnya, dan
sebagainya. Bagi dunia antropologis kica, seharusnya, mengamati topik
yang menggerakan gelora 'keyakinan yang asasi' tencang kebenaran
dan kepalsuan adalah sesuatu yang tak memptinyai relevansi bagi
studi pembelajaran.

Popper, menurut Bauman, menjelaskan tentang native beliefs yang
"whose truth or falsity is largely irrelevent for a schol^ly study.
Hal itu merupakan sesuatu immanent interpretation bagi antropolog
ketika meriset sebuah fenomena. Itulah alasan Popper tidak tertarik
dengan topik tersebut: "Instead, he recorded with genuine interest
the interaction in which the learned experts engaged and which the
declared topic of the discussion 'occasioned". Popper, menurut
Bauman, seperti tidak begitu memerhatikan perilaku aneh yang
tidak dikenal antropologis meski kcmudian malah menjadi aturan
terpenting (paramount rule) dari kekuatan teori dan riset sosiologis.

Pada kutipan kejadian itu, ditunjukan bagaimana suasana studi
seorang Sir Karl Popper yang, menurut Bauman, "was, of course,
indignanC, khusunya, di hadapan para antropolog yang di sepanjang
pemaparan cukup lama dan dipenuhi argumen cukup panas itu
berada dalam peristiwa "listened in silence".

Berdasar Fakta yang Menarik

Seperti jurnalistik, tulisan menjadi berarti karena sebuah kejadian.
Fakta ialah iaporan tentang kejadian tersebut. Pembaca diajak singgah
dahulu di sebuah tempat, dan diceritakan tentang peristiwa menarik
yang erat kaitannya dengan keingintahuan pembaca pada soal yang
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akan ditelusurinya. Fakta menjadi burnbu penarik, sekaligus penguat
argumentasi penulis.

Kemenarikan fakta merupakan hal yang dicari pembaca.
Fakta yang hanya berisi kejadian rutin, biasa-biasa saja, tentu akan
merabosankan. Namun, kejadiannya menarik untuk dibuat fakta
tapi tak ada hubungannya sama sekali dengan uraian yang akan
dipaparkan penuIiS, hal itu pun sesuatu yang sia-sia. Penulis tcrjebak
dengan ketidakkonsistenan pikirarinya ketika menguraikan. Fakta
yang dipetik penulis harus memiliki nilai tinggi bagi objek yang
dibahas.

Strohm (1999; dalam Mander, ed., 1999: 5), ketika menulis "The
Black Press and the Black Community: The Los Angeles Sentinel's
Coverage of the Watts Riot/', memasang peristiwa kerusuhan "the
Los Angeles Watts" pada 1960-an.

Pada 11 Agustus 1965, anggota keiompok penonton Watts (Riots),
Marquette Pyre, 21, ditahan polisi karena mabuk saat berkendaraati.
Sejak 16 Agustus, asap yang mengepul di insiden Watts telah
hilang, teriakan "Bakar, Ayo, Bakar" hanya sesckali terdengar, dan
Gubernur Edmund G.Brown Sr. telah menyiapkan panel blue-
ribbon, melalui Komisi McCone, untuk membahas kasus kerusuhan
yang menyebabkan kematian 34 orang, mengadili lebih dari 1000
orang, dan menahan sckitar 4000 orang. Kejadian tersebut membuat
kerugian 40 juta dolarbagi kerusakan properti, dengan 600bangunan
hancur atau rusak karena terbakar dan perampokan.

Strohm menganalisis liputan kerusuhan tersebut melalui media Los
Angeles Sentinel, yang dimiliki dan dioperasikan orang kulit hitam
{a-black-o\vned-and-operated)f

Strohm, ketika tnemaparkan kejadian tersebut dl bagiait awal laporan tisetnya, mengutip
Robert Conor, RJvers of Blood, Yeirs of Darkness (t^cYoTk: Binnm, 1967), dan Jerry C>
hen dan William SJdurphy, Bum, Biby, Burd (New York: Dutton, 1966), serta Governor's
Commission on the Los Angeles Riots, Violence in the Q'ty- An End or a beginning (New
York; McCone Commission Report, 1965).
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Mendeskripsikan subjek tulisan

Subjek berarti sebuah benda hidup. Organ yang tidak bisa dijadikan
sekadar alat. Subjek dl slni ialah objek materi tulisan yang sengaja
dlambil, dijadikan awal bahasan, secara hidup, tidak menjadi barang
yang diklasifikasikan. Maka itu, subjek yang dlrincikan seluk-beluk
keterangannya di sini haruslah memenuhi standar nilai penting, dan
efek yang penting pula bagi psikologis bacaan orang yang hendak
mengenali sebuah bahasan.

Ini bisa dilakukan melalui peraberian definisi, ringkasan
topik tulisan, atau menyajikan asal-usul (historis) subjek tulisan
Anda. Yang hams dipikirkan ketika mendeskripsikannya, penulis
jangan sampai tergoda menjadi pengopi definisi yang tidak ra'au
jnengembangkannya. Atau,' sekadar menjadi peringkas topik yang
ingin cepat-cepat raenuntaskan uraiannya pada hal-hal penting
sebuah uraian. Atau, sekadar pencatat waktu dan tempat dari mana
datangnya subjek tulisan (historis), sepersis kronologis kejadian yang
diatur oleh urutan angka 1-2-34.

Wilardjo (1987)' ketika menulis tentang "Ilmu: Antara Sikap
dan Pengetahuan", mendeskripsikan subyek bahasannya dengan
"paparan sebagai bcrikut;

Apakah ilmu itu merupakan akumulasi informasi? Ataukah, lebih
dari itu. ia juga membentuk cara berpikir? Bagaimana sebaiknya
kita bcrsikap dan bertindak di dalam kegiatan keiimuaii? Lebih
mengandalkan positlvisme? Atauberusaha mendekatidan memahami
realitas melalui refleksi?

Dari uraian pertanyaan yang mendeskripsikan subyek bahasan
seperti itu, Wilardjo kemudian menjelaskan berbagai pertanyaan itu
dan menyarankan jawaban-jawabannya.

Subjek tulisan bisa pula dijelaskan melalui ringkasan umum.
Contohnya adalah ini:

Lebah memiliki empat tahap kehidupan: telur, larva, pupa (serangga

7  Jumal Ptisma. NoJ, Tahun XVI, Macet 1987. hltn. 38.
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yang belum bisa bergerak), dan adult Serangga yang bisa melewati
ketiga tahapan itu berarti telah msmiliki sejarah hidup yang tuntas

Lcwat Pernyataan Personal

Ini sebuah pendekatan intim kepada pembaca. Pembaca diajak
berkenalan lebih jauh dengan penulis. Pembaca diminta mau
menjenguk pemikiran atau gagasan penulis di asal-muasalnya.

• Bagaimana penulis mendapatkan ide, di mana letak kemenarikan
penulis, dapatkah penulis menjawab, telah berkembang sejauh
manakah ide penulis di masyarakat, dan posisi apakah yang hendak
dipancangkan penulis: untuk suatu seal yang telah diketahui publik,
untuk satu seal yang belum pernah dibahas publik, untuk satu soal
yang jarang dibicarakan publik.

Pernyataan penulis menjadi matra-matra yang semirip
ikon. Penulis menggarisbawahi dirinya sebagai orang yang ingin
menancapkan diri di ruang diskusi publik. Terlepas dari tingkat
keorisinalitasan gagasannya, pernyataan penulis meriiberi petanda
sekaligus penanda: bahwa uraian yang hendak diketahui pembaca
memiliki nilai keseriusan personal penulis terhadap objek
tulisannya.

Jean-Francois Lyotard' men'gawali tulisannya, Answering
the Question: What is Postmodenism?, dengan berbagai pernyataan
dirinya dalam mclihat ketidakseimbangan, kontradiksi, di dalam
bahasan Postmodernisme.

Ini adalah periode kemunduran - Saya melihatnya sebagai warna di
sebuah waknj. Dari setiap arahan, kita diminta untuk menjTidahi
eksperimencasi di bidang kesenian dan lainnya. Saya membaca
sejarah kesenian yang memuji realisme dan datangnya militansi a new
subjectivity. Saya membaca kritik kesenian yang mengemas dan menjual •

Tulisan Lyotard ini dikutip Thomas Dochercy, sebagai editor dalam Postmodernism; A
Reader 38), dari tulisan I.Hassan dan S.Hassan (eds), dalam lnontSor\/Renovation
(University ofWisconsin Press. Madison, WI, 1983, pp. 71.82.).
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'Transavangardism' di pangsa pasar lukisan. Saya membaca di bawah
nama Postmodernisme, berbagai arsitek membawa keluar Bauhaus
project, melempar bayi eksperimentasi ke kakus fungsionaiisme.
Saya membaca filsuf baru menemukan apa yang disebutnya, secara
menggelikan, Judas-Kristianisme (Judaeo-ChrJstianisin), dan intens

dengannya, mengakhiri apa yang kita dorong di dalam percepatan.
Saya membaca mingguan Francis yang salah meletakkan Mille Plateaux
(oleh Deleuze dan Guattari) karena mereka menghargai, khususnya
ketika membaca tulisan filosofis, yang membahagiakan dalam

sentuhan liceralnya. Saya membaca dari pena sejarawan yang punya
reputasi saat para penulis dan pemikir avant-gardes 1960 dan 1970-
an menjalankan teror rezim melaiui bahasa, dan perubahan kondisi
yang dihasilkannya mesti direscorasi melaiui pembicaraan intelektual
yang mengesankan, layaknya seorang sejarawan. Saya telah melakukan
pembacaan pada bahasa filsuf muda yang mengeluhkan pemikiran
Koncinental, di bawah tantangan bahasa mesin-mesin, celah menyerah
pada realitas mesin, di mana mensubstitusi paradigma referensial
'adlingvisticity (sebuah pembicaraan tentang omong-omong, menulis
tentang penulisan, intertekstualitas), dan yang memikirkan bahwa
v/aktu telah merestorasi ketangguhan bahasa referen. Saya membaca
talenta theatrologist dari pembawa posmodernisme, dengan berbagai
game dan fantasi, yang membawa sedikit otoricas politis, khususnya
ketika kekhawatiran opini publik mendorong otoritas pada pengawasan
politik otoritarian terhadap ancaman perang nuklir.

Kombinasi

Penulis menggunakan berbagai kombinari yang memungkinkan di
awal tulisannya. Kombinasi menjadi alat penarik pembaca untuk

masuk ke dalam tuturan penulis melaiui campuran cara yang dinilai
menarik, kuat, dan tidak berkesan kaku. Kombinasi kerap dipakai
penulis dalam rangka raenguraikan sebuah masalah secara tuntas, di
awal tulisannya.

Misalnya, di salah satu bagian studi Heikal dalam AnwarSadat:
■Kemarau Kemaraban (1984: 73) - mengenai latar belakang politik
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dan agama dari peristiwa pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat
pada 6 Oktobcr 1981, melalui subbahasan "Untuk Masa Kaya, Untuk

Masa Miskin" - dimulai dengan paparan seperti ini:

Pada tahun 1974, John Marlowe menerbitkan sebuah buku di Inggris
yang berjudul Spoiling the Egyptians, yang subyeknya dituliskan
sebagai berikut:

Kisah kolonisasi teknis, finansial, dan ekonomis terhadap Mesir
oleh Eropa Barat....Ini bisa terjadi karena suatu Eropa Barat yang
ekspansionistis, unggui secara teknis, dan militer sudah industrial,
dengan surplus modal untuk ditanam dan surplus barang untuk
dijual, dapat melakukan tekanan terhadap sebuah ncgara agraris kaya
yang lemah, terbuka, secara teknis terkebelakang dengan penduduk
taat yang diperintah secara dcspotis oleh orang-orang yang bukan
bangsa Mesir yang telah dirusakkan dan dirayu oleh godaan-godaan
Barat.

Heikal mengutip Marlowe untuk menjelaskan keadaan Mesir sebagai
sebuah di bagian Dunia Ketiga. Tapi, sekaligus pula, Heikal menolak
asumsi-asumsi Marlowe di beberapa halnya. Yang "ekspansionistis,
unggui secara teknis dan militer" pada tahun-tahun 1970-an, bukanlah
Eropa Barat melainkan Amerika. Mesir sendiri, pada tahun-tahun
tersebut, bukan lagi negara yang lemah atau secara teknis terbelakang,
serta negeri yang tidak lagi diperintah oleh bangsa non-Mesir. Selain
itu, para penduduknya juga bukan bangsa yang "terlalu taat" dengan
penguasa yang dcspotis.

Booth dkk. (1995:.250) menyebutkan beberapa Hal yang harus
dihindari di dalam penulisan beginning. Di antaranya:

Bila mcmungkinkan (pertama) hindari pcnggunaan dictionary entry,
seperti "Webster defines ethics as Pengutipan seperti itu memiliki
kompleksitas bahasan. Ditaruh di depan tulisan kita berkemungkinan
akan membuat pcmbaca kehilangan selera meneruskan bacaannya.
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Bila memungkinkan (yang kedua). iaiah menghindari paparan
yang terlalu mengagungkan sesuatu, seperci "The most profound
philosophers have for centuries wrestled with the important question
of...." Ini akan memungkinkan pembaca merasa dibodohi, dengan
sesuatu yang telah klise. Untuk itu, penulis dapat membuat ulasannya
langsung, misalnya, ke permasalahan filsafat yang hendak dibahas.
Bila memungkinkan (yang ketiga), ialah menghindari kebiasaan
paparan seperti "This paper will examine .... I will compare ..."
Berbagai makalah atau artikcl ilmiah kerap memakai bentuk
paparan beginning ini, tap!, banyak pembaca merasa banal, dangkal,
membacanya - karena terlalu banyak dipakai, dan tidak memberi
daya tarik bagi keingintahuan lebih lanjut.

Bila memungkinkan (yang keempat), ialah menghindari, kebiasaan
melakukan pengulangan bahasa yang bersifat pehugasan. Hal ini
akan membuat pembaca merasa digurui.

Mcnulis Bagian Tengah

Dalam bentuk artikcl referensial, bagian teks pokok (isi) karangan
juga merupakan bagian yang panjang bila dibandingkan dengan
bagian iainnya. "Di bagian ini, penulis menyajikan fakta-fakta, bukti-
bukti, pelbagai keterangan, tanda, petunjuk," jelas Hicklcr & May
(him. 86).

Semua informasi, yang berkaitan dengan subjek masalah,
dituangkan. Semisal Anda hendak membahas subjek mengenai
kehidupan seseorang. "Di sini, Anda menjeiaskan di mana orang
tersebut tumbuh berkembang di dalam kehidupannya, bagaimana
rupa kehidupan keluarganya, bagaimana ia memulai karirnya, dan
mengapa ia menjadi terkenal." contoh Hickler & May. "Jika Anda
membuat makalah mengenai seekor binatang, di bagian ini Anda
dapat memaparkan informasi mengenai di mana binatang itu hidup,
apa saja yang dimakannya, bagaimana ia menjaga dirinya dari berbagai
ancaman, dan seperti apa ia terlihat."
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Di bagian ini, penulis dapat menggunakan hasil wawancaranya
dengan narasumber tertentu dalam kaitan subjek yang dibahas.
Dapat pula menggunakan hasil observasinya. Ini penting, sebab di
bagian inilah, pembaca mcnunggu segala apa yang diketahui penulis.
Sampai-sampai, Hickler & May mengingatkan, "jangan menganggap
semuanya sudah selcsai. Biasakan melengkapi materi bahasan hingga
terasa cukup. Ini akan membuat pembaca paham tentang subjek yang
Anda bahas."

Di sini pula, penulis mcndapat kemudahan atau kesulitan. Jika
telah membuat kcrangka (ragangan) karangan dengan cukup baik dan
lengkap, biasanya, ia tinggal melanjutkan, dan memasukkan berbagai
pokok atau subpokok atau sub-subpokok gagasannya, kc dalam
berbagai kalimat dan paragraf. Ia dengan enteng membuat sejumlah
paragraf yang mengungkap pokok-pokok uraian secara panjang-lebar
scrta secara utuh dan mendalam -berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti,
pelbagai keterangan, tanda, atau petunjuk.

Begitu pun jika yang ditulisnya iaiah riset penelitian atau
laporan semacam skripsi/tesis/disertasi, bagian middlexni merupakan
tempat di mana tinjauan pustaka/kerangka pemikiran, subyek/obyek
dan metode (desain) penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan
dipaparkan penulis.

Dalam laporan studi kasus {case studf}, di sini penulis
mendeskripsikan gambaran objek risetnya, baik itu menyangkut
orang yang diteliti, program, atau organisasi, dan lainnya.
Pcnjclasannya, menurut Patton (2002: 450) mesti membuat pembaca
dapat mengakses segala informasi hingga membuatnya paham: bahwa
kasus-riset si peneliti memang mcmiliki keunikan tertentu. Penjelasan
kasusnya dapat disusun secara kronologis, atau secara tematik, atau
penggabungan keduanya.

Bila memakai pendekatan fenomenologi - dalam bahasa Patton
(him. 132-134), penulis merincikan pemaknaan, struktur, dan esensi
dari kehidupan sebuah pengalaman kemanusiaan di dalam sebuah
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fenomena dari satu-dua orang atau sekelompok orang yang diteliti.
Uraiannya juga meliputi kejelasan prosedur mengenai dan pencarian
hitungan berbagai bias dan predisposlsi selama riset dan analisis
yang tclah mencmukan "esensi dasar darl sebuah fenomena". Bila
memakal pendekatan etnometodologi, penulis menjelaskan dengan
rinci bagaimana seseorang melogikakan segala aktifitas sehari-harlnya
sebagai aksestabilitas sosial? Jika hermenetik; pelbagai kondisi apa
yang terjadi di balik perbuatan kemanusiaan yang sengaja dilakukan,
atau produk yang tclah dihasilkannya, hingga dapat diinterprctasikan
ke dalam sebuah pemaknaan?

Jika jnemakai pendekatan kualitatif, menurut Patton (him.
129), maka penulis di sini menguraikan temuannya berdasar orientasi
ideologis atau perspektif, seperti perspektif feminis, perspektifMarxis,
perspektif kapitalis, atau perspektif Freudian. Berbagai penjelasannya
ditujukan untuk pengelaborasian, pengonfirmasian, dan penguraian
teoritis atau ideologis. Di sini penulis harus benar-benar jelas dan
tcgas mengaitkan kerangka teoritis yang digunakan dan implikasinya
dengan perspektif yang dipakai di dalam fokus studi, pengoleksian
data, kerja lapangan, dan analisisnya.

Contoh: Cultural Studies, Multiculturalism, And Media

Culture

Berikut ini adalah bahasan yang diketengahkan Douglas Keilner
ketika mengulas satu persoalan Cultural Studies. Keilner membahas
kontribusi perspektif cultural studies terhadap media critique and
literacy.

"Radio, televisi, film, dan berbagai produk kultur media lain
telah menempa identitas kita", tulis Keilner di awal tulisan berjudul
Cultural Studies, Multiculturalism, And Media Culturd. Segala selera

9  httpv'/www-gstis.uda-edu/faculty/kellncT/papecs/SAGEcs.him#_cdn ; < Vl?/2004>
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kita: pandangan kita tenlang lelaki atau perempuan, selera kita pada
sebuah kelas sosial, dari etnisitas dan suku, dari nasionalismc, dari
seksualitas kita: dan segala apa yang disebut "kita" atau "mereka".
Imaji media menajamkan pandangan kita tentang segala persoalan
dunia: apa yang kita pilah menjadi baik dan buruk, positif atau
negatif, bermoral atau scpersis iblis. Kisah-kisah media memberikan
simbol-simbol, dongengan, dan segala sumbcr tempat kita membagun
kultur, dan tempat bagi kita untuk memasuki kultur tersebut. Media
telah mendemonstrasikan siapa kuat dan siapa lemah, siapa yang
berkuasa dan meiakukan kekerasan, kekuasaan dan siapa yang tidak.
Mereka mendramatisasikan dan mclegitimasikan kekuatan "yang
berkuasa", dan mempertunjukkan si lemah tinggal di tempatnya atau
menjadi oposan.

Kita telah tcrkubur di dalam ayunan media dan masyarakat
konsumtif. Untuk itu, amat penting untuk mempelajari bagaimana
memahami, menginterpretasi, dan mengkritisi berbagai makna dan pesan
yang dibuat media. Media telah menjadi bcsar dan kerap jadi sumber
pedagogis; ia mempcngaruhi edukasi kita. la mengajarkan bagaimana
meiakukan sesuatu, bagaimana memikirkannya, merasakannya,
meyakininya, menakutinya, dan menyemangatinya. Serta, tentu saja, apa
yang "tidak". Media sebagai forum pedagogi di antaranya mengajarkan
kepada kita bagaimana menjadi Iclaki dan wanita. Ia menunjukkan
kepada kita bow to dress^ look and consume, bagaimana merespons
perbedaan kelompok sosial; bagaimana menjadi populer dan sukses dan
bagaimana menghindari kegagalan; dan bagaimana memasuki dominasi
berbagai sistem norma, nilai, kegiatan, dan institusi. Karcna itulah,
bctapa pentingnya mengetahui literasi kritik media begitu menguasai
acuan bclajar individu-individu dan penduduk secara kultur. Mengetahui
bagaimana manipulasi bacaan, kritikan, dan kekuatan sosial-kultur
membantu seseorang di dalam perhubungan sosial. Sekaligus pula,
menguatkan keberadaan individual secara vis-a-vis dengan kultur media,
dan menjadi kekuatan kultural kepada banyak orang
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"I will discuss the potential contributions ofa cultural studies
perspective to media critique and literacy,' jclas Kellner. Cultural
studies tclah banyak dipakai sebagai pcndekatan untuk studi
culture and society. Melalui University of Birmingham Centre for
Contemporary Cultural studies, dikembangkan berbagai jenis mctode
kritikal untuk analisis, interpretasi, dan kritiiismc bagi artifak-artifak
kultural'".

Di dalam perdebatan, dan menanggapi kekuatan dan gerakan
sosial di tahun 1960-an dan 1970-an, kelompok Birmingham ini
tampil memainkan diskusi-diskusi mengenai berbagai rcpresentasi
dan ideologi kelas, gender, ras, ctnik, dan nasionalisme in cultural
texts, termasuk media culture. Kelompok ini termasuk yang pertama
membawakan studi-studi mengenai efek-efek koran, radio televisi,
film, dan bentuk-bentuk popular cultural lainnya, kepada khalayak.
Kelompok Birmingham juga memokuskan studi mereka mengenai
bagaiamana khalayak menafsirkan dan menggunakan media culture
secara berbeda-beda, menganalisis faktor-faktor yang mendorong
perbedaan tersebut di berbagai teks media.

Dalam bahasan youth subcultures, British cultural studies
menunjukkan bagaimana kultur mengonstitusi identitas dan
keanggotaan kelompok. Bagi cultural studies, bahasan kultur media
telah menunjukkan berbagai material yang msngonstruksi pandangan-
pandangan umum {views of the world), perilaku dan identitas. Ini
meluaskan telaahan sampai ke soal-soal fashion, values, dan behaviour.
Cultural studies diperluas lagi bahasannya sampai ke soal bagaimana
kelompok-kelompok subcultural and indivuduals menolak dominasi
bentuk-bentuk kultur dan identitas, mengkreasikan gaya dan identitas
sendiri. Atau, membuat ketaatan pada aturan kode-kode pakaian

10 Kcilner memakai pendckatan British cultural studies dsti kerangka Hall (1980b), Johnson
(1986/7), Fiskc (1986), O'Conner (1989), Turner (1990), Grossberg (1989), Agger (1992),
serta buku kuropulan arrikel yang disusun Grossberg, Nelson, Triechler (1992). Kellner juga
membawa muatan Frankfurt School, pada kultur massa tahun i930-an sampai kini; dalam
hubungan antara Frankfurt School dan British culrural studies.
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dan feysen (fashion), perilaku, ideologi politik yang menghasilkan
identitas .kemerekaan di antara kelompok-kelompok mainstream
- contohnya, semacam keanggotaan kelompok-kelompok sosial yang
spesifik (seperti white, middle-class conservative Americans). Orang-
orang yang mengidentifikasikan berbagai subkultur itu, seperti kultur
punk, atau black nationalist, mempcrlihatkan dan memperlakukan
perbedaan mcreka dengan arus kultur mainstream, dan sekaiigus
mengkreasikan identitas oposisi, mendudukkan keberadaan mereka
melawan model standar.

Cultural studies menuntut pembahasan tcntang kultur yang
meliputi relasi-relasi sosial dan sistem di mana kultur diproduksi dan
dikonsumsi, serta menyangkut bahasan mengenai politik,masyarakat,
dan ekonomi. Cultural studies memperlihatkan bagaimana kultur
media mengartikulasikan nilai-nilai dominan, ideologi-ideologi
politik, dan pcrkembangan sosial dan Ide-ide baru di sebuah era.
Hal itu terlihat di ranah kultur dan masyarakat Amerika yang
memperlihatkan wilayah perambahan berbagai kelompok dan
ideologi saling mendominasi (Kellner, 1995). Televisi, film, musik,
dan bentuk kultur populer lain membawa gairah paham liberal atau
konservatif, atau adakalanya membawa pandangan-pandangan radikal
atau oposisional.

Cultural studies membawakan nilai-nilai kritis dari pergeseran
bacaan dan interpretasi sebuah kultur. la juga membahas penumbangan
"high" and "low" culture daii kontinum artifak-artifak kultur from
novels to television, dan penolakan tegaknya kultur spesifik secara
hirarkis atau kanon.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Kellner mengeksposisikan
pemikiraannya mengenai komponen-komponen penting Cultural
Studies, yakni: komponen analisis production and political economy
of culture, komponen cultural texts, dan komponen Audience
Reception and Use of Media Culture. la mcnekankan pendekatan
multi-perspcktif mengenai (a) bahasan produksi dan ekonomi politik,
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(b) memasukannya ke dalam analisis teks, (c) studi resepsi dan
pengunaan teks-teks kultural".

Production and Political Economy membawakan flingsi teks-
teks kultural terkait dengan sistem produksi dan distribusi dari kultur
ekonomi poiitikyangberlakudi sebuah kultur.''Studi mengenai kode-
kode {codes) televisi, film, atau musik populer, raerupakan bahasan
yang merumuskan dan mengonvensi {formulas and conventions of
production). "These cultural forms are structured by well-defined
rules and conventions, and the study of the production of culture
can help elucidate the codes actually in play," jelas Keilner.

Format radio atau musik televisi, yang mengedarkan lagu-

lagu populer sepanjang tiga atau lima menit, diatur oleh format-
format sistem distribusi tertentu. Semuanya dikontrol oleh orientasi
keuntungan yang ingin diraih sebuah giant corporations, di mana
"film and television production in the U.S. is dominated by specific
genres such as talk and game shows, soap operas, situation comedies,
action/adventure series, reality TV, and so onf Faktor ekonomi ini
menjelaskan mengapa lingkaran "genres and subgenres, sequelmania

in the film industry, crossovers of popular films into television series,
and a certain homogenity in products constituted" dikerangka oleh
sistem-sistem produksi - yang ditandai oleh berbagai kode-kode,
konvensi-konvensi fomulatif, dan bawaan-bawaan ideologis.

Studi political economy membantu mendeterminasikan batas-
batas dan kisaran dari wacana politik dan ideologis dan cfek-efeknya.

11 Keilner mengadaptaii model ini dari pemlkiran Hall (i 980a) dan Johnion (1986/87), lerta
beberapa dasar pemikiran dari kelompok Birmingham.

12 Dalam contoh Keilner: For insuncc, io the United Sarti i capitalist economy dictates
thatcvlturalproduction is goyerned bylaws of the market, but the democratic imperatives
of the system mean that there is some regulation ofculture by the slate. There are often
tensions within a given society concerning how many activities should be governed by the
imperatives of the market, or economics, alone and how much state regulation or interven
tion is desirable, to assure a wider diversity of broadcast programming, for instance, or the
prohibition ofphenomena agreed to be harmful, such as cigarette advertising or pomogra-
pby.
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Fenomena Madona, di dunia entertainment, tampak secara utuh bila
dianalisis melalui bahasan "her marketing strategies, her political
environment, her cultural artifacts, and their effects". Ini juga terkait
dengan bahasan seperti pemunculan younger female pop music stars
and groups, seperti Mariah Carey, Britney Spears, Jennifer Lopez, atau
'N Sync. Mereka diangkat glamorisasi dunia industri dan jaringan
media yang mcmbutuhkan stars icons offashion, beauty, style, and
sexuality, as well as purveyors ofmusic.

• Textual Analysis meliputi bahasan multidimensi dari bacaan
tekstuai, seperti variasi bentuk-bentuk wacana, posisi-posisi
ideologis, dan stratetgi-strategi naratif, konstruksi imaji, dan
pelbagai cfeknya. Ini juga menyangkut bahasan dari studi analisis
isi kuantitatif (yang membedah penjumiahan, perkataan, episode-
episode kekerasan di dalam teks) sampai ke studi kualitatif
(yang membedah imaji-imaji mengenai women, blacks, or
other groups, atau pemakaian teori-teori kritis untuk membuka
pemaknaan sebuah teks, atau menjelaskan bagaimana sebuah teks
memproduksi pemaknaan.

Kellner mengaitkan bagaimana garis analisis kualitatif memakai
pendekatan formalist literary criticism, yang mencari berbagai
makna sentral, nilai, simbol, dan ideologi di artifak kultural,
melalui perangkat formal dari teks-teks literatur imajinatif (seperti,
"style, verbal imagery, characterization, narrative structure and
point of view", dan elemen lain). Dan, sejak 1960-an, analisis
literary-formalist textual memakai semiotics (semiotik), a system
for investigating the creation of meaning not only in written
languages but also in other, nonverbal codes, such as the visual and
auditory languages of film and TV. Analisis semiotik tcrkoneksi
dengan genre criticism {"the study of conventions governing
established types ofcultural forms, such as soap operas").
Melalui analisis semiotik dan genre lainnya, film Rambo (1982)
misalnya mengungkapkan konvensi-konvensi genre film perang
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Hollywood telah mendramatisir konflik-konflik A.S. dengan para
"enemies" (Kellner 1995). Semiotik mendeskripsikan citra penjahat
dikonstruksi kode-kode World War II movies, dan bagaimana
penyelesaian konflik dan happy ending (dari gaya tradisi
Hollywood classical cinema) dipakai untuk menggambarkan the
victory of good over evil Lewat semiotik, elemen-elemen sinamatik,
semacam camera angles, mempresentasikan Rarabo as a god, atau
slow motion images Rambo dengan luwes merepresentasikan the
jungle code...as a force of nature.
Anaiisis tekstuai dari cultural studies, dengan kombmasi formalist
analysis, mengkrltisi pemaknaan-pemaknaan kultural yang
berspesifikasi ideologis "gender, race, class, sexuality, nation, dan
berbagai dimensi ideologis lain. Ideological textual analysis
menyentuh keluasan metode untuk bahasan-bahasan bertajuk
ideologis dan memperlihatkan bagaimana anaiisisnya begitu
leluasa masuk ke dalam sistem tekstuai.

• Audience Reception and Use of Media Culture adalah
komponen ketiga. Komponen ini menjelaskan perspektif dari
posisi subjek pembaca. Keanggotaan gender, kelas, ras, kcbangsaan,
agama, preferensi seksual, dan ideologis politik membawa bacaan
yang berbeda. Cultural studies menerangkan mengapa keragaman
khalayak itu menginterpretasi teks secara berbeda, kadang
bertentangan, caranya".

Carayangbiasanya dipakai untuk mengupas bacaan khalayak terhadap
sebuah teks biasanya ialah riset etnografis. Di sini dicari bagaimana
sebuah teks memberi efek kcpada khalayak dan membentuk keyakinan
dan perilaku mereka.

Kultur media membangun basis material tertentu kepada

individu dalam mengkreasikan identitas dan pemaknaan tertentu.
Ct/yfura/rfu<A«mendeteksi Hal itu di dalam berbagai bentuk kultural.

13 Kellner di lini mengntip Brunrdon and Morley (1978), Radway (1983), Ang (1985), Moiley
(1936), Fiike (1989a, dan 1989b), Jenkins (1992), Lewis (1992), dan Ang (1996).
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Kellner kemudian menutup eksposisinya, lewat subjudul Toward a
Cultural Studies that is Critical, Multicultural, and Multiperspectival.
la menyarankan pentingnya studi cultural studies dibahas secara
multiperspektif. Getting at culture from the perspectives of political
economy, text analysis, and audience reception, as outlined above,"
jelasnya.

Fenomcna Madonna dicontohkan Kellner. Madonna tarapil di
masa Rcaganism yang raembawa muatan etos materialistic and consumer-
oriented tahun 1980-an ( Material Girf\ la juga mengcmbangkan
dramatic image lewat alur MTV, fashion fever, dan intense marketing
of products. Madonna mengawaii pemunculan MTV music video
superstars yang merancang pencitraan atraktif kepada mass audience.
la memulai video-musik yang membidik teen-age girls {"the Madonna
wanna-be's"), tapi sckaligus pula menyentuh kalangan black, Hispanic,
dan minority audiences dengan citra interracial sex and multicultural
"family"di dalam konser-konsernya. la juga menghampiri kalangan gay
dan lesbian, "as well as to feminist and academic audiences", melalui
tayangan video yang penuh komplikasi dan politis (contohnya, "Like a
Prayer," "Express Yourself," "Vogue,"dan lainnya).

Ini menjadikan popularitas Madonna memiliki keluasan
marketing strategies and her production. Mengonseptualisasikan
pemaknaan dan efek-cfek musiknya, film, konser, dan public
relations-nya, membutuhkan penganalisisan terhadap context of
their production and reception, di mana meliputi bahasan mengenai
MTV, industri musik, berbagai konser, marketing, dan the production
ofimages. Memahami popularitas Madonna juga menyangkut fokus
bahasan mengenai khalayak, bukan scbagai individual, tapi dalam
keanggotaan kclompok-kelompok spesifik, scperti teen-age girls, yang
mencari sandaran kekuatan identitas pada Madonna, atau kalangan
gay, yang mendapat bantuan lewat tampilan alternative images of
sexualityMador\na yang menolak artifak-artifak kemapanan kultural.
Madonna, secara politis, berhasil mereproduksi kultur konsumer lewat
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identitas pencitraan dan konsumsi, "that deftnes identity in terms of
images and consumption". Lewat hal itu pula, keniudian, kita bisa
melihat bagaimana mantan fans Madonna mcngalami evolusi dan
menginkarnasikan superstar mereka, saat Madonna mcnikah dan
melakukan tur konsernya di cahun 2001 "Drowned World touf,
kepada younger teen pop singers seperti Britney Spears atau Mariah
Carey.

Pcndeknya, cultural studies merupakan pendekatan kritis dan
multukultur yang komprehensif terhadap persoalan kebudayaan
(kultur), yang bisa diaplikaslkan ke berbagai jenis artifak-artifak kultur,
dari pornografi sampai Madonna, dari MTV sampai news TV, atau
menyangkut peristiwa-peristiwa spesifik macam pemilihan presiden
Amerika Serikta di tahun 2000 (Kellner 2001), atau representasi
media AS mengenai scrangan-serangan terorisme dia tahun 2001 dan
respons-rcspons AS sendiri. "Cultural studies is thus not Just another
academic fad, but can he part of a struggle for a better society and a
better life," tegas Kellner.

Eksposisi macam Kellner ini membcri penjelasan kepada pembaca
di satu segi soal cultural studies. Pcmikirannya tentu saja memilki
kemungkinan didiskusikan lebih lanjut. Tapi, dari paparan bcserta
contoh<ontohnya, penulis menjelaskan secara terinci bagaimana objek
studi cultural studies itu. la merawikan berbagai hal, dimensi, dan
keterangan-keterangan lain. la mengklasifikasikan, mcndcfinisikan,
mengeksemplifikasikan, menunjukkan sebab dan akibat, membuat
komparasi dan kontras, serta menguraikan sebuah proses.

Menulis Bagian Akhir

Bagian penutup ini, bagi artikel ilmiah populer, hendaknya membuang
kekakuan formal tuiisan ilmiah. Bagi Soeseno (1984: 65), profesor
yang feran^pikirannya itu, akan lebih enak dibaca bila akhir tuiisan
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ilmiah populer tidak secara terang-terangan mcncantumkan subjudul
"Penutup". Lebih baik, "langsung saja berupa alinca baru yang
bergaya pamit, dan terasa sebagai alinca terakhir". Ini juga dinyatakan
Booth dkk. (1995: 251), "tidak setiap laporan risct mcncantumkan
subjudul Penutup, tapi mcreka tclah membuat satu-dua paragraf yang
memberitahukannya. Anda boleh mcnjadi senang mcngctahui bahwa
kerumitan Penutup tulisan Anda memiliki kesamaan elemen dengan
bagian Pengantar tulisan di awal."

Gaya pamit di akhir tulisan sepcrti itu akan Icbih mcmberikan
alur bacaan yang lempang, tidak tersendat olch hentakan kata
Conclusion. Rangkaian kalimat, atau paragraf, di akhir tulisan tclah
cukup memberi tahu pcmbaca bahwa bacaannya akan segera bcrakhir.
Tanpa tanda-tanda "akhir" pun, sebenarnya, pcmbaca tclah memahami
uraian penulis tclah berada di ujung bahasan. Hal ini dirasakan pcmbaca,
setelah sekian lama menekuni uraian penulis, melalui penjclasan dcmi
penjelasan yang bcgitu lengkap dan padu di bagian awal dan akhir.
Materi uraiannya memang sudah sampai di batas akhir.

"Ini bagian penulis ketika memutuskan apa penutup yang
bagus untuk awal dan tengah tulisan yang telah dibuat", kata
Hickler & May (him. 87-89). Penulis harus menyiapkan kepekaannya,
kemampuannya, kctinggian intelektualitasnya, saat menyambungkan
"awal dan tengah" tulisan dengan sebuah penutup. Booth dkk. (1995:
252-254), digabung Hickler & May, mengusulkan beberapa cara, di
antaranya:

Menutup dengan Pokok Pikiran Utama

Jika di dalam beginning, penulis memaparkan bahasan yang bersifat
launching point, maka bagian the end mcrupakan satu kcscmpatan
penulis untuk menunjukan pokok pikiran utama dari kescluruhan
tulisannya. Dengan demikian, ada ketcrkaitan hubungan yang erat
dengan bagian beginning. Booth dkk. (1995: 252) mengibaratkan
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dengan echo, hubungan bagian beginning dengan the end itu.
Keduanya saling menggcmakan suara. Konklusi Anda meng-ecAokan
kata-kata kunci beginning Anda.

Penutup model begini bisa diartikan dengan mengakhirl tulisan
dengan meringkas gagasan-gagasan pokok. Penulis meringkaskan
uraian pokok pemiklrannya. Ringkasan ini berguna untuk membawa
kembali pembaca pada gagasan pokok, yang telah diuraikan secara
panjang-lebar, dan kerap membuat pembaca agak terlupa akan gagasan
pokok yang hendak ditegaskan penulis.

Mulyana (1995: 261-345; dalam Mulyana, 2001: 249-250),
ketika menutup "suntingan" disertasinya, Twenty-Five Indonesians in
Melbourne: A Study ofthe Social Construction and Transformation

ofEthnicIdentity memaparkan pokok-pokok pikiran "kesimpulan"
utama risetnya:

Studt ini menunjukan bahwa sosialisasi awal para responden (di tanah
air) masih memiiiki pengaruh kuat atas sosialisasi selaniuinya (di
negeri baru). Kebanyakan responden masih memelihara kebanyakan
apa yang mereka anggap suatu keniscayaan. Identitas masa lalu merelca
tetap ada, meskipun kesadaran beberapa orang lainnya termodifikasi.
Significant others masa lalu subjek penelitian masih berperan penting
dalam pemeliharaan identitas kekinian mereka. Meskipun orang
secara sempuma mengalami sosialisasi awal, seperti yang dialami para
responden, identitas etnik mereka dapat berubah hingga batas-batas
tertentu, dengan dukungan sejumlah new significant others tanpa
perlu meninggalkan yang jama

Meialui Kutipan

Penulis menggunakan kutipan, dari sumber kepustakaan atau
wawancara. yang didapatnya. Kutipan ini berguna untuk meringkas
isi penjelasan yang telah dikemukakan dari bagian awal sampai
tengah, sekaligus menguatkan kembali apa yang jadi pokok pikiran,
hal penting, atau seruan utama yang hendak disampaikannya.
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Hicklcr & May (him. 87) mencontohkan seorang pcnulis
percmpuan yang mengakhiri tulisannya, mcngenai perjuangan wanita
di awal pergerakan fcminis. Kutipannya diambil dari scbuah surat
bertahun 1902:

Hal ini sudah limapuluh satu tahun sejak kita kcnali....Kita
memimpikannya sesekali ... bahwa setengah abad lalu kita mcmaksa
menyudahi pertempurannya dcngan generasi percmpuan yang lain.
Tapi ... di sana sepasukan tcntara bersama mercka walau hanya
sedikit

Pernyataan Personal

Penulis menggunakan pernyataan pribadinya, yang dinilainya cukup
kuat, untuk menutup tulisan. Sifat pcrsonalitas ini memiliki efek
cmotif. Pcmbaca diajak masuk ke dalam renungan, kontemplasi
subjektif, penulis dalam menyimpulkan bahasannya.

Habermas (1987: 118), dalam The Theory in Communicative
Action, ketika mengakhiri pengantar bahasan "Intermediate
Reflection: System and Lifeworid' memakai beberapa pernyataan
"propose" personal:

Setiap tcori masyarakat yang menahan teori komunikasi sebagai
subjek yang tcrbatas haruslah menjadi bahan amatan. Konscp
kehidupan (lifeworid) yang muncul dari pcrspektif konseptual
kegiatan komunikasi (communication action) memiliki keterbatasan
jarak analitis dan empiris. Karena itu, saya lebih mengusulkan (I)
bahwa kita memahami masyarakat sebagai sebuah sistcm bersama
pelbagai kchidupannya). Konsep ini membuktikan pada dirinya
scndiri di dalam (2) teori evolusi sosial yang telah dipisahkan
oleh rasionalisasi kehidupan dari kompleksitas pertumbuhan
sistem kemasyarakatan - seperti hubungan yang dipertimbangkan
Durkheim, yaitu antara bentukan intcgrasi sosia! dan kcnyataan
difercnsiasi sistem, dalam hal mana, rentan terhadap analisis empiris.
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Dalam pencarian tujuan tersebut, saya celah mengembangkan
konsep dari bemukan saling memahami {mucual understanding,
verstandigungsform), dalam analog! konsep Lukacs's mengenai
bentukan objektifitas {Gegenstandlichkeitsforni^, dan selanjutnya
digunakan kepada reformulasi permasalahan atau reifikasi. Dengan
pcrangkat konsepcual ini, saya telah kembali kepada bagian konklusi
diagnosis Weber's mengenai waktu dan ajuan formulasi baru tentang
paradoks rasionallsasi.

Dengan Cara Memprediksi

Penulis mengungkapkan hal-hal apa yang akan terjadi dalam
kaitannya dengan subjek materi yang dibahasnya. Penults seolah
menjadi peramal akan kelanjutan raasalah yang dibahasnya.

Shaw dkk (2000)'^ menutup tulisannya, "TecAno/o^/ca/CAan^e,
Agenda Challenge and Social Melding: Mass Media Studies and the

four age of place, class, mass and space", melilui bahasan "A Search
for Social Theor}!'; di antaranya dengan menegaskan "prediksi"-
nya mengenai methods, perspectives dan disciplines dalam riset
communication theory.

Para penulis dan pendidikyangberhasil di abad ke-2I akan menemukan
penggunaan pola-pola di dalam literatur yang membantunya
mcnjelaskan pelbagai hubungan antara pers dengan sistem sostal.
Pada pendidikan abad ke-21, tantangannya boleh jadi dibuka
oleh hukum-hukum fisik yang bersifat universal, seperti kegiatan
berbicara, seperti juga kreatificas pencarian dan uji kelayakan dari
data yang ditemukan, dan mengulang kembali komitraen penemuan
yang bersifat definitif. Tradisi pendidikan kualitatif, seperti sejarawan
dan filosof, menemukan penggunaan tradisi positivisme logika yang
mendominasi studi media massa di tahun I930-1980-an. Hal ini

bukan berarti para pelajar penerima beasiswa tidak menguji data.

14 Shaw, Donald L & Bradley J.Hamm & Diana LKnotl [2000), dalam jumal Joumdism
Studies, Issue 1 Febnjaiy 2000 (Volume 1, Number 1,2000 hlm.S7-79). London; Routledge
Journal. Taylor te Francis Ltd.
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Semua pelajar bca siswa kerap harus meninggalkan uji validitas, tapi
konstruksi teori cakupannya mcmbawa banyak variabel antara para
pemimpin dan orang, orang dan para pemimpinnya, dan antara
dan di sisi orang-orang, di mana akan mcnjadi banyak dipakai
jika pelbagai teori bersifat imajinatif dan bermanfaat. Hal ini akan
meminta keterbukaan pemikiran tcrhadap perbedaan pelbagai
metode, perspektif, dan disiplin. Teori komunikasi tidak akan

ditemukan hanya di daiam data. Tidak ada teori yang scperti itu.

Berdasar Akhir Kisah (Tokoh, atau Kejadian)

Penutup ini memang erat kaitannya, biasa dipakai, para penulis yang
mengetengahkan soal-soal historis. Kisah akhir dari hidup seseorang,
atau rincian akhir sebuah peristiwa, merupakan akhir tulisan yang
membantu pembaca untuk mengenali akhir dari sosok atau kejadian
yang diikutinya dari awal sampai tengah tulisan.

Hicklcr & May (him. 88) mencontohkan sebuah tulisan
mengcnai kisah kehidupan sebuah sosok di akhir hayatnya.

John Pierpont Morgan telah menjadi jenius finansial. J.P.Morgan
wafat pada 31 Maret, di Italia.

Sedangkan untuk contoh akhir sebuah peristiwa, Hickler &
May (hlm.89) mencontohkan sebuah tulisan yang mengisahkan
tcnggelamnya kapal pcsiar 7}fan/c pada kejadian akhirnya.

Pada 2:18 lampu kapal mati; dua menit kemudian, tcpatnya 2:20
malam, Kapal Titanik akhirnya tenggelam dan tidak pemah tcrlihat
lagi.
Jawaban terhadap seluruh teka-teki Titanik tidak pernah diketahui
sccara pasti. Yang terbaik yang bisadilakukanialahmcmpertimbangkan
bukti-bukti secara hati-hati dan memberikan pandangan sccara jujur.
Banyak yang masih tidak mcnyepakati, dan mereka boleh jadi benar.
Sungguh gegabah bila menjadi orang yang mengerangka dirinya
tclah final dalam mcmandang segala kejadian luar biasa di malam
Titanik tenggelam.
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Mengombinasikan

Penutup Ini mengombinasikan berbagai teknik sebelumnya guna
menarik minat pembaca. Kemenarikannya ditimbulkan oleh
penyampuran kekuatan dari berbagai teknik itu, untuk kejelasan
tulisan dan keefcktifan pemaknaannya.

Daiam "epilog"-nya, Shcimmel (1998: 242-243) mengom
binasikan statement personal-nya. dengan kutipan - ketika menutup
amatannya mengenai peran wanlta di dalam Islam:

... saya percayabahwa suatu telaah yangcermat atas gambaran mengenai
kaum wanita dalam literatur Islam dapat membantu kita untuk lebih
mcnghargai cita-cita ini. Erocisme harem yang menimbulkan nafsu
birahi maupun anekdot-anekdot populer mengenai kekejaman kaum
wanita tidak menentukan kebudayaan Islam. Mereka yang membaca
karya-karya klasik dalam bahasa Arab, Persia, Turki, dan terutama dari
dunia Indo-Muslim dengan maca terbuka dan pikiran terbuka pula
- dan ini mencakup karya-karya dalam bahasa Urdu, Sind, Punyab,
serta bahasa-bahasa lainnya - akan menemukan gambaran yang
sama sekali berbeda dari gambaran yang mereka temukan "di jalan".
Dan selama berrahun-tahun saya menjalin persahabatan dengan
para wanita muslim, saya telah belajar mengenai tingkata-tingkatan
yang lebih dalam ini. Barangkali sacu wawasan semacam itu dapat
membantu menyingkirkan berbagai prasangka, setidak-tidak sampai
batas certencu; bagaimanapun juga, tidak ada perbedaan ancara pria
dan wanita dalam bidang kehidupan spiritual. Seperti dikatakan oleh
Jami mengenai Rabi'ah yang Agung,

Jika semua wanita seperti yang telah kita sebutkan itu,

Maka kaum wanita akan lebih disukai daripada kaum pria,
Sebab gender feminin bukanlah aib bagi matahari,

Dan gender maskulin pun bukan merupakan kehormatan bagi
bulan
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BAB V

MENGALURKAN TULISAN

Alur menulis biasanya dibuat untuk memenuhi suatu tujuan
tertcntu. Maka, setiap penulis kerap merumuskan dahulu tujuan

penulisan. Rumusan tujuan penulisan adalah suatu gambaran atau
perencanaan yang menyeluruh yang akan mengarahkan penulisan
selanjutnya. Dengan menentukan tujuan penulisan itu, penulis
menjadi tahu apa yang harus dilakukan. Seorang penulis yang

mempunyai tujuan penulisan yang matang tidak akan mengalami
kebuntuan ide. Dia selalu tahu apa yang akan dituliskan dalam
tulisannya.

Seperti telah diuraikan di bab sebeluranya, dalam kaitan
penulisan ilmiah "Kualitatif, tujuan penulisan ini akan terkait erat
dengan elemen-elemen a qualitative purpose statement, pernyataan

dari permasalahan yang hendak dikaji. Berbagai jurnal ilmiah, atau
manuskrip presentasi konferensi ilmiah, atau disertasi atau tesis, akan
meminta kchadirannya. Dari gambaran studi yang dinyatakan penulis,
pembaca akan mcndapatkan sejak dini mengenai permasalahan atau
isu spesifik yang hendak dikaji dan dijelaskan kepentingannya bagi
studi tersebut. "Pernyataan-pernyataan" riset ini merincikan berbagai
kata yang mendenotasikan sebuah konsep yang akan dieksplorasi
dalam kajian Kualitatif, atau menggambarkan central phenomenon
yang akan menjadi kajian. Berbagai kata-katanya memaparkan elemen-
elemen "describe, understand, explore, and develop" dari eksplorasi
yang dikaji, serta menunjukkan kejelasan tentang "fenomena utama"
yang akan dikembangkan di dalam kajian.
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Akan tetapi, yang penting harus dijaga ialah, rumusan
pernyataannya bukanlah garis "linear" yang "memerintahkan"
pembahasan harus tunduk pada hipotesis teoritik tertentu. Di
samping itu, purpose statement Kualitatif juga berisikan informasi
mengenal "orang-orang" atau "tempat-tempat" yang hendak dikaji.

Berdasarkan tujuan dan cara penyampaian penulis (alur) dalam
mengemukakan gagasan-gagasannya, para ahli bahasa mengklasifikasi
jenis-jenis tulisan. Klasifikasi di sini dilakukan dengan mengutip
Moris (1964; Tarigan, 1983) ketika menggolongkan ragam tulisan.

Berikut ini adalah contoh<ontoh bagaiamana mengalurkan
pelaporan ilmiah ke dalam beberapa klasfikasi tersebut. Tiap
klasifikasi diberi gambaran bentuk dan arahannya, kemudian
dicoba-terjemahkan ke beberapa contoh tertentu-Hap wacana yang
dimunculkan dalam contoh<ontoh tidaklah bersifat rigid, namun
iebih tertuju pada penguraian kekuatan dari contoh tulisan tersebut
bila dikaitkan dengan klasifikasi "alur" laporan. Tiap contohnya
tentu saja akan memiliki banyak nuansa dan dimensi "alur". Namun,
dalam kepentingan pengerangkaan bagaimana "mengalurkan tulisan"
di bab ini, tiap contoh tersebut diformat pada beberapa bagiannya,
khususnya pada stilisasi pengalurannya di materi tertentu.

Menarasikan

Duatipetulisanyangsukamempergunakantekniknaratifdalam tulisan-
tulisannya, ialah: tulisan yang suka menarasikan pandangannya secara
imajinatif, dan tulisan yang lebih suka menarasikan pemikirannya
melalui cuplikan data-data yang ia catat dan kcmbangkan.

Narasi imajinatif dibuat oleh pikiran penulis saat ia
meraaparkan soal yang ia anggap lebih punya daya "gigit". Ia tidak
menulis berdasarkan persentuhannya dengan realitas pengalaman
dan kemudian ia rekara dan sampaikan. Ia ciptakan berbagai karakter
dan berbagai kejadian, di dalam kehidupan manusia dan pelbagai
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kenyataannya, yang ia pakai sebagai representasi realitas sosial-
kemasyarakatan.

Narasi faktual, scbaliknya. Penulis menarasikan suatu cerita

berdasarkan pengalaman yang ditemuinya, atau ia dengar (amati) dan
orang, untuk kemudian dipaparkan sepersis yang la dapatkan.

Namun, pada intinya, baik imajinatif maupun faktual, tulisan
naratif tetap bcrpijak pada muatan non-fiksi. Nilai informasi tctap
menjadi patokan dalam berhubungan dengan pembaca. Berbagai
kisah yang disadur penulis ke dalam tulisan naratif digali dari
peristiwa atau perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Penulis tulisan naratif tidak semata mengulang peristiwa
yang terjadi. Mereka juga ingin mengctengahkan dan menunjukkan
pcntingnya pengalaman mereka sebagai penyampai kisah. Mereka
ingin mendapatkan sebuah pemaknaan. Pernyataan tesis dari tulisan

naratif (yang dipresentasi langsung atau tidak), akan menunjukkan
makna dari kisah yang disampaikan.

Janet Steele (2007), dalam Wars Within, Pergulatan Tempo,
Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru, melakukan hal itu. Steele,

Associate Professor pada the School of Media and Public Affair di
Univcrsitas George Washington, membuka ruang-ruang naratif, bagi
berbagai asumsi teoritiknya, tentang Majalah Berita Mingguan Tempo,
sebuah majalah berita yang cukup kuat dalam sisi isi dan manajemen
serta ideologi pemberitaan di Indonesia.

Peraih Gelar Ph.D. untuk American Culture History dari

Universitas Johns Hopkins (1985) ini, memulai naratifnya di "Prolog"
(him. ix) buku hasil risetnya, seperti ini:

"Tentara memUiki senjata, iaiu mengapa mereka harus takut pada
kami?"

Lama sekali saya menyimpan ucapan Goenawan Mohamad itu
dalam catatan cakar ayam saya di sepucuk serbet kertas. Seperti
orang Amerika lainnya, saya mengetahui Tempo ketika majalah itu
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dibredel bersama Detik dan Editor pada Juni 1994. Pembredelan itu
dilakukan karena Tempo menulis Japoran uiama tentang rencana
rezim Soeharto membeli 39 kapal perang bekas dariJerman T/mur.
Padamusimpanas 1997, b'eberapa minggu sebelum meninggalkan AS
menuju Indonesia uncuk menjadiprofesor FuUbright di Universitas
Indonesia, saya mendengarpidato Goenawan pada acara makan siang
di Freedom Forum di Arlington, Virginia, AS. Setelah menerima
penghargaan Louis M Lyons untuk penghargaan "conscience and
integrity in journalism", Goenawan bercerita tentang demonscrasi
besar di Indonesia menentang pembredelan dan bagaimana polisi
menyambutnya dengan main pukul. Dia juga bicara tentang Tempo
Interaktif, website yang dibaca, diundub, difotokopi, dan dijual
kepada mereka yang tidak punya internet. Ketika seorang bertanya
kepada Goenawan apakah Tempo peduJi dengan hak cipta, Goenawan
tertawa. Tempo ingin website itu dibaca, selebiknya "Kami lak peduli.
Mereka bisagratismendapatkannya."

Kembali ke Universitas George Washington, saya simpan serbet itu
di laci seraya merenungi pengorbanan wartawan Indonesia untuk
sesuatu yang tak lagi dipedulikan orang Amerika.

Narasi Steele* seperti raendongeng tentang jatuh-bangunnya sebuah
majalah berita di Indonesia, dalam skala ideologi Independent Press
di format pers Indonesia, masa tirani Orde Baru. Risetnya memakai
metodologi cukup kuat, seperti observasi partisipan, analisis isi
pemberitaan, dan sebagainya. Risetnya juga bersandar pada pencarian
somber data yang menyentuh hal-hal penting, seperti berbagai
pemberitaan macam "insidenTanjung Priok 1984", dan berbagai arsip
berita yang belum dipublikasikan. Laporan riset, yang dibukukan ini,
merupakan basil "lebih dari seratus wawancara" dengan tokoh-tokoh
penting Tempo, para penulis dan kontributor, serta para pemikir
kuat Indonesia dari kurun 1960-an.

Sieele, sepetti memakai gaya penulisan berita Tempo - dalam jenis lapotan feMure yang
kuat, menaraiikan pelbagai data hatil risetnya selama lima bclas bulan, dengan enteng,
segar, dan kerap memukau untuk sebuah laporan basil riset - yang diletjemahkan pula,
dengan cukup baik oleh Arif Zulkifli, seorang wattawan (dari Tempo).
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Gaya naratifnya mengubah kekakuan para penulis riset yang
tcrjcbak dalam rangkaian penjelasan teoritik. Steele (him. 131-
133), dengan sabar dan mengalir, menarasikan salah satu proses
penganalisaan riset tentang isi pemberitaan Tempo, seperti ini:

Isi darirubriknasional Tempo antara 1971 ketika majalah inididirikan
sampai dibredel pada 1994 tidak hanya dipengaruhi oleh konteks
politik Orde Baru, tetapi juga oleh rutinitas dan kerangka budaya
yang lebih has. Kesepakatan jurnalistik bahwa who dan what akan
bisa menjadi berita diletakkan dalam konteks sejarah dan budaya.
Di balik enam pertanyaan dasar tentang berita - who, what, where,
when, why dan how - tersembunyi sebuah "kerangka interpretasi"
para reporter dan penulis....Para ahii yang menggunakan pendekatan
budaya untuk jurnalistik berpendapat bahwa untuk memahami
berita, yang paling penting adalah memahami kerangka pengertian
yang memberi makna bagi berita itu. Kerangka ini termasuk struktur
politik dan ekonomi, rutinitas sosial dan pekerjaan organisasi
berita, dan bentuk-bentuk sastra dan budaya yang telah ada dalam
masyarakat itu secara kesehruhan.

Selama dua bulan pada musim semi tahun 2000, saya melakukan
analisis isi terhadap rubrik nasional Tempo. Dalam hal ini saya
pertama-tama diilhami oleh karya sosiolog Amerika Herbert Gans,
yang studi monumentalnya perlu dibaca oleh siapa pun yang ingin
memahami bagaimana jurnalis Amerika menentukan apa yang patut
dijadikan berita....

Seperti Gans, saya juga meneliti sebuah dari berita-berita nasional,
tetapi kesamaan saya dan Gans hanya pada titik ini. Sampel saya
adalah 330 majalah dan 1.291 berita dalam rentang waktu lebih
dari 29 tahun. Satu edisi dipilih secara acak dari setiap bulan yang
diterbitkan Tempo antara April 1971 dan Maret 200....

Salah satu kesulitan dalam melakukan penelitian lintas budaya
adalah menjaga agar ketika saya "melatih" asisten lokal, saya tidak
memaksakan interpretasi saya kepada mereka. Misalnya sebagai besar
mahasiswa jurnalistik Amerika akan setuju bahwa "who"yang utama
dalam berita itu adalah orang yang ucapannya paling sering dikutip
atau dibolehkan berbicara....
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Keiika saya wemincapara mahasiswa icumenentukan "chemain who"
dalam berita hu, mereka menjawab seragam: "Soekarno". Bagaimana
bisa begicu, tanya saya? ....Saya Jelaskan kepada para koderitu....

Citra, asiscen saya, memotong. "Itu tidak benar!" katanya. "Jika Anda
orang Jawa bukan begitu melihatnya. Di Jawa, orang yang paling
banyak among icu lemah. Seseorang yang benar-benar berkuasa
- seperti Soeharto - cidak pertu berbicara sama sekali."
Citra benar dan kami mengganci lembar kodenya....

Yang paling sulk adalah subkategori dari kategori umum "Ideologi,
Struktur, dan PoIitik"....Bahkan yang lebih sulk adalah problem yang

tidak dikira-kira, yaitu ke mana harus menggolongkan kegiatan DPR
atau Parlemen. Meskipun pada mulanya saya telah mengkategorikan
"kegiatan rutin Parlemen" dalam kategori "pemerintah," beberapa
editor rubrik Tempo mengatakan bahwa itu salah. "Kegiatan rutin
Parlemen tidakmasukke dalam kategori 'pemerintah', demikian kata
mereka. "Aktifltas itu adalah kegiatan nonpemerintah."

Tetapi menurutsaya, ini tidak masukakal. Bukankah Parlemen adalah
salah satu cabang dari pemerintah.^ Bukankah mereka mengesahkan
UU, dan bukankah mereka dianggapsebagaipejabatnegara?Meskipun
pemerintah biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai
"government", orang Indonesia menganggap Parlemen sebagai wakil
rakyat. Jadi, DPR tidak dipandang sebagai bagian pemerintah, yang
lebih tepat diterjemahkan sebagai "birokrasi".

Kejadian ini mungkin sebaiknya dianggap hanya sebagai persoalan
kecil, sebuah peringatan bagi peneliti yang menganalisi berita
- atau politik - tanpa mempertimbangkan budaya. Atau, mungkin
ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun alat metodohgis yang
memadai, tanpa bantuan alat lain, untuk menjelaskan kerangka
interpretasi sebuah berita.

Lewat penelitiannya ini, ia ingin menjelaskan budaya politik Oide
Baru melalui "perspektif berita" (him. xvi). "Saya mengkaji Tempo
sebagai institusi yang telah membentuk dan mendefinisikan wajah

Indonesia modern.... Tempo sebagai jendela menuju sejarah Orde
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Baru," jelasnya. Berbagai aspek sejarah majalah berita ini dikupasnya,
juga "akar kesusastraan dan nilai budaya Indonesia di 1960-an,
organisasi dan manajemen bisnisnya, budaya dan sistem keredaksian

dalam menghitung berita, dan berbagai strategi menghadapi pelbagai
tekanan sistcm pers dan politik Orde Baru. Maka itulah, narasi
pengisahannya menyentuh pelbagai seal di Indonesia. Tak cuma

menyoal kehidupan pers, tapi juga menyentuh pelbagai dimensi
politik, sosial, budaya, dan lainnya yang berlangsung di Indonesia
masa Orde Baru.

Steelc menguraikan paparan risetnya melalui judul-judul bab

yang pendek-pendck, tapi tajam mercpresentasikan temuan-tcmuan

risetnya. Sekaligus pula, memberi babakan-babakan yang mcnarasikan
berbagai Hal mcngenai Tempo. Kita simak narasi pembagian isi
bukunya. Seteiah Bab Pengantar dan Prolog, Steele menarasikan

laporan risetnya ke dalam judul-judul sebagai berikut: (Bab 1)

Komunitas, (Bab 2) Penyair, (Bab 3) Orde Baru, (Bab 4) Strategi, (Bab
5) Insiden, (Bab 6) Bangsa, (Bab 7) Pembaca, (Bab 8) Eksodus, (Bab 9)
Hantu Belau, dan terakhir Epilog.

Berbagai judul tersebut mengungkap banyak dimensi persoalan

Indonesia. Lewat Tempo, Steele menarasikan bagaimana spektrum
politik Orde Baru terhadap Islam dimainkan dengan penuh
"insiden". Uraian Steelc meninggalkan jejak pelapor riset enterprise.
sigap memilin data "keras dan dingin" menjadi lembut dan penuh
greget Steele rajin membuat laporan riset kc dalam penyajian yang
emotif. la melembutkan bahasa ilmiah yang berat tapi tanpa melepas
nilai validitas dan otentisitas temuan hasil observasinya. Penarasian

subjektifnya tetap mcmunculkan posisi objektifitas periset terhadap
amatannya.

Hal itu terlihat pada Bab Lima, misalnya. Steele menjclaskan
sikap Tempo terhadap orientasi Orde Baru pada satu soal penting,
yakni c/v77/.sya/n(mengutipistilah Robert Hefner), pada 1980-an. Masa
itu, kelompok Islam dimarjinalkan Orde Baru. Tempo menyuarakan
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sikap "pluralisme demokratis", "toleransi", "mempromosikan
masyarakat Islam dan bukan negara Islam."

Melalui "insiden Tanjung Prlok 1984", Steeie muiai mengurut
anallsisnya. Pada September 1984, terjadi bentrokan militer dengan
kelompok Islam di Tanjung Priok, Jakarta. Tempo melaporkan
peristiwa berbeda dengan versi rcsmi pemerintah, dalam jumlah
korban dan rincian kisahnya. Hal itu, pada masa itu, merupakan
tindakan cukup berani, dan mengundang tindakan pembredeian
dari rczim Orde Baru. "Kisah belakang layar dalam menggarap kasus
Tanjung Priok, menggambarkan bagaimanaisu-isusensitifdilaporkan,
ditulis, dan disunting oleh Tempo," tulis Steeie (him. 99).

Steeie (him. 100) mengilustrasikan amatannya pada "tempat
kejadian perkara" (TKP):

Masuk ke Tanjung Priok paling enak melalui /I. Raya Pelabuhan,
jajan raya yang lebar dan ramai, sejajarpelabuhan dengan kapal-kapal
barangyangbersandardisana.Jatan raya itu bercabang banyak, mirip
tulang ikan dengan sirip-sirip yang lebih keciJ. Jalan-jalan sempit,
padat dengan rumab, toko, dan pedagang. Sebagian besar penduduk
Tanjung Priok adalah pribumi dan kebanyakan bekerja dipelabuhan.
Toko-toko yang lebih besar terdapat di sepanjangJI. Raya Pelabuhan,
dan banyak di antaranya dimiliki keturunan Cina. Inilah toko-toko
yang dibakar ketika kerusuhan itu terjadi

Musala Asa'adah, tempat bermulanya insiden Priok, terletak di
sebuah gangyang sepi di luarjalan raya. Dicat warna hijau dan putih,
musala itu memanrulkan terik sinar matahari di siang bolong. Ketika
saya berkunjung ke musala itu, Sabtu siang Juli 2000, orang-orang
berkerumun, dan saya diingatkan dengan sopan untuk melepas
sepatu sebelum memasuki latar musala kecil tersebut. Ahmad Sahi
adalah imam langgar itu. la berumur 50-an, maianya sayu, rambuinya
coklat lurus. la berwibawa. Ahmad SahiJah yang pada tahun 1984
memaksa Sersan Hermanu minta maafkatena masuk musala tanpa
melepas sepatu. Kejadian inilah yang memicu insiden Tanjung Priok.
Ahmad adalah salah satu dari empat orang yang ditangkap setelah
sepeda motor sersan itu dibakar. Penangkspan Sahi dan kawan-kawan
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mendorong Amir Biki memimpin demonstrasi ke kantorpolisipada
malam 8 September. Kami duduk di lantai keramik putib yang
dingin, dan saya menunjukkan fotokopi artikel Tempo yang terbit
17 tahun yang lalu. Seorang pedagang buah lewat dan bunyi lagu
pedagang keliJing es krim Walk menarik perhatian segerombolan
anak kecil. Orang-orang di latar musaJa itu berkerumun di sekitar
fotokopi artikei itu, membacanya dengan cermat seakan-akan itu
barv saja ditulis kemarin.

Stecle lalu mcnggambarkan analisanya mcngenai bingkai pcrsoalan

umat Islam saat itu yang frustasi dimarjinalkan Ordc Baru di
banyak dimensi politik: dari urusan Piagam Jakarta, kekuatan partai
politik Islam, sampai pengasas-tunggalan Pancasila dan pclarangan
pemakaian kerudung "jilbab". Bentrok kerusuhan di Tanjung Priok
merupakan bingkai persoalan politik Orde Baru yang fenomenal.
Steele (him. 102-105), di antaranya, menyisipkan rincian pcristiwanya
dengan gaya naratif yang terang.

Sersan Hermann bersaksi, pada Jumat sore 7September 1984, ia dan
seorang rekannya melibat sejumlah pamflet di dinding luar musaJa
itu, di tempat berwudu. Salah satu dari pamflet itu menganfurkan
para perempuan Muslim untuk memakai jilbab - sesuatu yang saat
itu dianggap mengancam keamanan sekaligus dianggap protes yang
berbahaya. Meskipun Sersan Hermann berkeras bahwa ia sudah

terlebib dulu melepaskan sepatunya sebelum masuk musala, semua
saksi mata bersikukuh bahwa ia tidak melakukan itu. Ia meminta

para pemuda yang berada di dalam musala untuk mencopot poster-
poster itu, tapi mereka menolak. Kembali ke Sana keesokan harinya,
Hermann mendapati lebih banyak lagi selebaran yang ditempel di
dinding musala. Karena mereka berkeras tak man mencopot poster-
poster itu, Sersan Hermann mengambil selembar surat kabar dan
melumuri poster-poster itu dengan air comberan dari sebuah got
di dekat situ. Nyaris seketika itu juga menyebarlah desas-desus
tentangseorang "tentara Kristen"yang tidak mau melepaskan sepatu
sebelum masuk musala dan telah menyiram dinding langgar dengan
air comberan.
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Dua harJ kemudian, hari Senin, Sersan Hermanu dan seorang
rekannya lewat di gang kecil lalu didekati oleb dua pemuda yang
meminta mereka untuk dacang ke kanior kelurahan setempat untuk
meminta maaf. Meskipun kedua eentara icu menolak minta maaf,
mereka maa datang bersama kedua pemuda icu. Semencara itu, massa
telah berkerumun. Beberapa orang melempari kedua lentara itu
dengan pasir dan batu. Orang-orang ini mengatakan bahwa mereka
I'uga didorong-dorong dan dipaksa. Beberapa orang menarik sepeda
motor tentara-tentara ke tengah jalan dan melemparnya sehingga
tangki bensin motorpecah lalu motor itu dibakar. Tiga pemuda plus
Ahmad Sahi, sang imam, ditangkap polisi.
Cerita tentang insiden ini menyebar dan berdatanganlah simpati
bagi empat orang yang ditangkap itu. Pada saat inilah Amir Biki,
seorang pemuka masyarakat yang disegani menyerukan agar polisi
membebaskan keempac orang yang ditahan. Meskipun ia pernah
berhasU dalam beberapa perlstiwa serupa, kali ini ia gagal.

Kisah lalu mengetengahkan respons umat Islam, di wilayah itu. yang
menolak penangkapan polisi. Dalam sebuah acara tablig akbar, yang
diisi khotbah sejumlah ulama, dan meluaskan perlawanan politik
kepada Orde Baru. Dari acara Itu, massa bergerak. Dan, pihak militer
pun menghadang.

Sebagian dari massa yang dipimpin Biki baru setengah jalan ketika
pasukan bersenjata datang mencegac. Tentara-tentara itu melepaskan
tembakan peringatan, tetapi massa terus maju. Menurut saksi mata,
Bikiberseru "maju dan serbu" dan ia ditembak mat! darijarak dekat.
Massa mencoba menyebar dan menyerang balik, tetapi beberapa
mobil lapis baja menghadang....dalam waktu kurang dari satu jam,
situasi dapat dikendalikan, tetapi puluhan orang mati dan terluka.

Pemberitaan Tempo menampilkan empat halaman, berisi laporan
mama berjudul "Huru-Hara di Tanjung Priok", dan sisipan boks
berjudul "Malam Terakhir boat Amir." Kronologi Tempo, yang
ditulis sampai dua pertiga seluruh laporan utama, dibuat berdasarkan

182



MENULIS ILMIAH METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

saksi mata. "Pada bagian yang menunjukkan ada konflik atau
ketidakscpakatan," tulis Steele (him. 114), "Tempo berhati-hati
mcngulasnya agar pandangan setiap pihak bisa ditampilkan." Steele
(him. 122} menilai salah satu kekuatan Tempo ialah kemampuan
jurnalisme dalam menolak cengkeraman Orde Baru "secara samar-
samar , serta kemampuan mengentengahkan pelbagai aspirasi yang
bcrbeda dan ragam yang ada di masyarakat.

Pelbagai ilustrasi lain banyak dinaratifkan Steele. Gaya
pclaporan naratifnya tidak membuang kekuatan data dan pemikiran
objektif terhadap bcrbagai data dokumen, literatur, dan wawancara.
Tentu saja, ini mcngakibatkan perspektif pelapor riset menjadi
memiliki kekuatan subjektif. Berbagai pcngalaman si perisct terhadap
peristiwa yangdiamati dan dialami, serta pengalaman bertemu dengan
seratusan lebih nara sumber yang diwawancarai, dan pengalamannya
menginterpretasikan berbagai dokumen dan data lain: seolah menjadi
sejumput pertemuan dengan berbagai "pengalaman" subjektif.

Demikianlah, contoh gaya narasi ilmiah kualiatif dipraktikan, dalam
bentuk sebuah buku. Berikut ini adalah sebuah contoh bagaimana
narasi tulisan riset kualitatif dialurkan. Sri Alem Br.Sembiring
(2002)^ mclaporkan penelitian "antropologis" lapangan pertamanya,
dalam tulisan bcrjudul Refleksi Metodologis: Perjnianan Penelitian
Menghasilkan Etnografi, ketika berbaur dengan masyarakat Sunda di
Lingkungan Buher, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang,
Jawa Barat.

la menarasikan berbagai pesiapan yang dilakukannya.

Informasi tentang Karawang mulai saya kumpulkan. Dari beberapa

USU DIGITAL LIBRARY; http;//www.google,com/search?q-cache:p9avoiMCz7oJwww.
library,usu.ac.id/modules.php%3Fop%3DmodioadoA26name%3DDownloads%26fiie<«)3D
ind«%26r«j%3Dgetit%26lid%3D188+artikeI,+metodoIo5i+etnografi&hHd; httpV/www.
library.usu.ac.id/modules.php?op"modload&nanie-Downloads&fi]e-index&req"getit&lid
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teman-teman yang mengetabui tentang daerah peneHdan hu, saya
hanya mendapat kisah tentang goyang Karawang yang 'bangat' dan
para gadisnya. Dari artikel di sebuab surat kabar, saya mendapat
informasi bahwa banyak orang-orang dad Karawang yang bekerj'a di
Jakarta dan di pabrik di sekitar Karawang. Selurub informasi yang
saya kumpuikan terfokus pada kegiatan non-pertanian dan juga
kegiatan pertanian, serta perkembangan kehidupan masyarakatnya,
karena materi ini yang menjadi fokus penelitian.

la berharap mendapat pemahaman awal tentang kehidupan orang
yang akan dikunjunginya. Untuk itu, "saya perlu menghindari
prasangka-prasangka, terutama penilaian tentang balk dan buruk,
pintar dan bodoh tentang apa yang mereka (orang di lingkungan
Buher) lakukan." la juga menyiapkan diri untuk menjaga kesehatan
fisik, dan membawa persediaan beberapa jenis-obat-obatan ringan.
Untuk pengumpulan dan pencatatan data, ia membawa alat-alat
bantu seperti alat tulis, kamera dan Iain-lain. "Semua kcperluan
pribadi dan perlengkapan lainnya," tambahnya, "saya catat dengan
rinci dalam catatan pribadi agar tidak ketinggalan dan hilang, seperti
yang dikemukakan oleh Geertz (1983)."

Berbagai proses riset dilaporkannya. Kisahnya bukan sekadar
laporan semacam curbat (menyalurkan perasaan) yang bersifat
personal, akan tctapi mengandung muatan-muatan riset seperti
penjelasan mengenai pencarian data yang memiliki rintangan atau
hambatan, dan dapat mempengaruhi validitas dan objektifitas data.
Seperti ketika melaporkan proses "Adaptasi dengan Lingkungan Baru".
Peneliti menceritakan bagaimana mereka mendapat penolakan dari
masyarakat. "Kiranya tanggal 15 Juli sore itu bukan hari baik untuk
kelompok I dan kelompok saya (IV). Hari itu kami 'ditolak' oleh
kepala lingkungan desa dengan cara yang amat halus. Sehingga kami
harus menginap di Hotel Omega dekat Kelurahan Karangpawitan."

Tapi kemudian mereka mendapat seorang profesional stranger
handler, yaitu orang pertama yang memberi penjelasan pada
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'orang luar', melalui sosok orang bernama panggilan Pak Mardi.
Disamping itu sosok semacam Pak Mardi ini disebut juga seorang
natural relation expert (Agar 1950): orang-orang yang ini dapat
memberikan penjelasan yang memuaskan pada 'orang iuar (peneliti)
tanpa merugikan masyarakatnya - karena jabatannya sebagai kepala
lingkungan yang mempunyai posisi 'atas' dalam bidang pemerintahan
di lingkungannya.

Di dalam pencarian dan pengumpulan data, peneliti
menarasikan peristiwa "Kegagalan Pertama Saya". Muatan narasinya
mengilustrasikan posisi dan hubungan antara peneliti dengan nara
sumber yang cukup rumit dan dipenuhi "perbedaan-perbedaan
identitas, rintangan budaya, kepribadian yang tidak sesuai dan tidak
dipunyainya kcahlian orang per orang (dari sudut si pewawancara)".

Waktu itu siang hari berkisar pukul 14.00 WIB. Saya pergi bersama
Ibu Dewi. Pada hari itu saya mendapat tugas dari kelompok untuk
mengumpulkan data mengenai kepemilikan lahan dan perubaban
teknik'teknik pengolahan lahan pertanian. Sebelum wawancara
berlangsung, Ibu Dewi kembali ke pondokan untuk mengambil
kamera fata yang tertinggal.

Pada awal wawancara saya terlehih dahulu memperkenalkan diri
dan mengatakan bahwa saya butuh beberapa informasi dari Pak
Mian mengenai kegiatan penggilingan di pabrik padi miliknya. Saya
melihat Pak Mian menatap saya dengan pandangan yang menyelidik.
BeJiau terdiam untuk waktu yang sedikit lama sebelum menjawab
pertanyaan yang saya ajukan " siapa saja yang Bapak terima untuk
bekerja di pabrik penggilingan padi ini"?
Saya harus mengulang sekali lagi pertanyaan itu karena beliau tidak
memberikan respons apa-apa, saya pikir beliau tidak mendengarnya.
Kemudian beliau menjawab "itu bukan saya yang mengurus."
Jawaban itu diberikan Pak Mian tanpa ekspresi dan beliau langsung
memalingkan wajahnyakearah jalan umum, seolahingin menghindari
pertanyaan berikutnya.

Untuk peristiwa ini, saya menghibur diri dengan menganggap
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bahwa informal) saya sudab terlalu tua, mempunyai masalah dengan
pendengaran dan mungkin Pak Mian merasa risih berdekatan dengan
wanita muda, alaukab ini seperti yang dikatakan Bgdan (1993:84)
bahwa masyarakac umumnya menghindari interaksi dengan orang
asing pada hari-hari permnhan karena dipandang tidak periu.

Pada bagian selanjutnya, peneliti menarasikan soal "Kesabaran dan
Kendala Bahasa yang Melelahkan". Peneliti menyatakan, "Saya
tidak dapat mengerti bahasa Sunda dengan baik. Sementara itu,
sebagian besar penduduk kurang dapat berbahasa Indonesia dengan
lancar." Wawancara pencarian data terganggu oleh "terminologi-
terminologi atau istilah-istilah khusus dari informan." Pengalaman
tersebut didapatkannya pada waktu berbicara dengan Pak Amin (30
tahun), seorang 'pemaro' (buruh tani). la menghampiri Pak Mian
saat istirahat usai mengantarkan padi ke penggilingan. "tanpa
terleblh dahulu membuat janji". Walau, Pak Amin mempersilahkan
duduk, dan raereka terlibat percakapan, ia hams mengulang dua kali
untuk pertanyaan yang sama. Pak Amin tidak mengerti apa yang
ditanyakan. Hal ini disadarinya ketika bertanya apakah Pak Amin
sebagai 'pemaro' dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pak
Mian sebagai pemilik lahan. Jawabannya: "adalah jumlah anak Pak
Mian dan lokasi tempat tinggalnya saat ini."

Sehubungan dengan bal ini, saya mengingac apa yang dikatakan
Bogdan (1993:101), telitUah ungkapan-ungkapan orang secara hati-
hati; apa maksudnya itu, siapa yang memakainya, apa itu berupa
asumsi umum, dalam konteks apa istilah itu dipakai, di bawah situasi
bagaimana dipakai, apa istilah itu ditujukan kepada orang atau
kepada barang? Dalam hal ini dapat saja kaca itu merupakan kata
kunci'yang dapat membantu menjelaskan suatu fenomena.

Selain kendala bahasa, diperlukan pula perangkat kemampuan
lain. Meialui subjudul "Kepura-puraan yang Menyenangkan dalam
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Membina Hubungan Baik", peneliti menarasikan pengalaman
ketidakmudahan dalam "membina hubungan yang 'dekat' (rapport)
antara peneliti dan masyarakat".

Dalam rangka perhatian ini pula saya hams mengembangkan suatu
sikap kepura-puraan... suatu slang selesai berjalan-jalan (19 Juli
1996). KetJka bendak menu/a pondokan, saya mampir di warung
Pak Kama umuk membeli air Sosro dingin. Karena bercampur lapar,
saya meminta Ibu Kanta umuk mengambilkan sebuah pisang goreng
Tetapi ketika saya melihat pisang goreag yang berada dalam wadab
itu telah dihinggapi beberapa ekor lalat, saya berkelit agar diberi
beberapa potong pisang goreng yang masih panas. Saya memima
yang telah dingin agar dibungkus umuk dibawa pulang. Syukurlah
secara kebetulan masih ada di penggorengan yang belum matang.

Kemampuan peneliti untuk objektif, di lapangan penelitian
etnografis, memiliki tantangan tcrsendiri. Hal ini dialami peneliti
ketika menemukan tindakan masyarakat yang secara subjektif tidak
disepakatinya.Melaluijudul"SulitnyaMenghindari PeniJaianSubjektif
dan Persoalan Etik-Emik", ia menarasikan ketidaksepakatannya
terhadap poligami.

... selama sepuluh (10) hari (15 Juii ■ 24 Juli 1996) dalam latihan
penelitian ini, kadangkala ada beberapa hal yang bergejolak dalam
diri saya. Saya sangat tidak setuju dengan ... kaum wanita yang
bersikap biasa saja dan merasa ... lumrah jika dimadu (umuk isteri
pertama).... Begitu juga bagi wanita lain yang dijadikaa isteri kedua....
Malahan terdapat dua orang isteri tinggal dalam satu rumah bersama
satu orang suami mereka, seperti keluarga Pak Duduag.
.... saya sangat terpesona... Namun, saya tidak bisa membobongi diri

kasihan nasib mereka ....

Pemaparan seperti itu terus dinarasikan peneliti, ketika meiaporkan
subjudul-subjudui seperti: "Seorang Etnografer yang Baik, Kiat
memperoleh Informasi Tertutup dan Memecah Kebekuan, Data
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Cepat, Diary-Vn Sayang Diary-hx Malang, dan Penutup".
Dalam bagian Disryku Sayang Diary-V.M Malang, rnisalnya.

Dinarasikan hubungan intim peneliti dengan "buku diary" catatan
risetnya.

Hubunganyangpaling dekat secarapribadidengan Saya dilapangan
adalah sesosok benda mad berukuran 8 x 15 cm dengan tebal sekitar
1/2 cm. Dialah diary-ku. Termuai di daJamnya caiaian<atacan
pribadi tentang perasaan dan gejolak emosi yang saya alami selama
di lapangan. Saya selalu 'mengunjunginya' terutama di malam
had setelah semua tugas saya selesai. Kadangkala saya 'berbicara'
dengannya di sore had, tepamya pada saat waktu isdrahat sembari
menunggu saat wawancara dengan informan.

Diary-ku sangat membantu dalam banyak hal, seperti yang
diungkapkan oleh Bernard (1994:183), diary siiatnya pribadi, akan
menolong kamu dalam keadaan kesepian, ketakutan, dan emosi-
emosi Jain yang membuat penelidan lapangan jadi sulit..

Pada akhir laporannya, bagian Penutup, peneliti menyatakan bahwa
pengalaman menarik yang dipetiknya selama penelitian singkat ini,
iaiah "dengan menibiarkan informan bercerita tanpa memotongnya.
Ternyata banyak inforraasi yang dapat diperoleh dan dapat ditanyakan
kembali dari hal yang diceriterakan oleh informan". Walaupun begitu,
menurutnya, "untuk beberapa informan diperlukan kiat tertentu
untuk memotong pembicaraannya."

Gaya naratif memakai tipe penulisan lainnya, yakni; deskripsi,
eksposisi, dan argumentasi/pcrsuasi. Lintasan paparan deskriptif
menolong pembaca untuk melihat di mana dan kapan peristiwa itu
terjadi. Beberapa penjelasan kasus atau arti dari pengalaman yang
disampaikan dapat mengambil bentuk eksposisi. Atau penulisnya
dapat menggunakan kisahnya untuk mengargumentasikan atau
mempertentangkan kepastian yang bersifat praktis.

Yang mesti diingat, apa pun teknik penyetingan informasi
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yang dipakai janganlah terjebak dengan semata kependngan menulis.
Pakailah teknik penulisan yang sekiranya cocok untuk menjelaskan
kepada pembaca, tentang apa yang telah dilihat dan didengar penuiis.

Danpembaca,keraudian,dapat menerimanya, sertamemanfaatkannya.
Pembaca tabu betul apa yang ditemukan penulis, apa yang dipaparkan
secara rinci temuannya. Dan lebih penting pula disadarl bahwa segala
data dan temuan, yang didokumentasikan pendeskripsiannya, dari
catatan-catatan penulis merupakan dasar pijakan. Berbagai perbedaan
teknik penyajiannya hanyalab ukuran di mana data dan temuan itu
dideskripsikan, dan dilaporkan secara utub dan runut, agar pembaca
tabu persis.

Berbagai format alur menulis yang dlkudp di sini dielaborasikan
dari format penulisan yang biasa dijelaskan berbagai buku penulisan.
Di dalam laporan ilmiab kualitatif, mengingat karakter dan potensi
yang akan dikembangkannya, berbagai format tersebut saya padukan.
Pada esensinya, sebuah tulisan kualitatif, mengikuti pendekatan dan
metode yang digariskannya, merupakan sejenis upaya melaporkan
sesuatu yang mudab, jelas, dan menarik perbatian pembaca. Bukan
hanya oleb materinya, penulisan kualitatif merincikan pentingnya
kemenarikan sajian.

Mendeskripsikan

Ketika kita coba untuk mengatakan kepada seorang teman tentang
kecelakaan yang kita lihat di jalan atau tentang seseorang yang
baru kita kenal di sebuab pesta: kita sebenarnya sedang melakukan
deskripsi. Deskripsi ialah penggunaan kata-kata untuk merekreasikan
sebuah pengalaman, yang membuat pendengar atau pembaca dapat
merasakan pengalaman tersebut.

Penulis deskripsi ingin mengajak pembaca merasakan
pengalaman seperti ketika pengalaman itu terjadi: melibat, mendengar,
merasakan. Tiap bau dan scntuban tatkala panca indera dilibatkan. la
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tidak mengatakan macam apa pegalaman itu, ia memperlihatkan apa

yang telah terjadi. Penulis deskripsi yang handal tidak akan menulis;
"Perempuan itu cantik". Pernyataan itu menyajikan penilaian, tapi
tidak mcnunjukkan pengetahuan mengenai perempuan itu terlihat
oleh orang lain; tinggi atau pendeknya, pirang atau coklat rambutnya,
keramahan, atau keseriusannya. Semua itu harus diperlihatkan
penulisnya.

Tentu saja, penulisan ilmiah bukan mendeskripsikan laporan
detil-demi-detil peristiwa seperti itu. Penulisan buku teks, misalnya,
cenderung lebih mendeskripsikan berbagai pemikiran teoritis. Walau
begitu, penjelasan teoritiknya tidak bergerak di tataran definitif
semata. Akan tetapi, menguraikannya ke tataran deskriptif yang
menyangkut kehidupan sehari-hari, dan dikenali, masyarakat. Ini
berarti, ada upaya si periset untuk melaporkan penjelasannya dengan
menjambangi "dunia pemikiran" pembaca. Sebuah penjelasan teoritik
yang penuh statement dijabarkan kembali ke dalam peristiwa atau
kcjadiaii sehari-hari yang dikenali pembaca.

Pendeskripsian penulisan ilmiah kerap terhalang oleh upaya
pelapor riset atau buku yang ingin membuat jarak.Jarak itu disengaja.
Biasanya untuk mendapat amatan yang objektif, dan tidak memihak.
Netralitas dianggap sebagai nilai tertinggi, untuk membangun sifat
keilmiahan yang bisa diukur oleh berbagai pihak. Persoalannya,
jarak tersebut bisa direduksi ke dalam sebuah pendeskripsian yang
berdasarkan "pengalaman", atau naturahtas dari peristiwa yang
diamati, dan kemudian dideskripsikan. Ini memang akan membawa

konsekuensi posisi si pelapor ilmiah seakan lebur ke dalam objek
peristiwa yang diamati. Akan tetapi, pelcburan subjek si pelapor
ilmiah tetap terjaga keilmiahannya selama ia berdirl pada posisi
pendeskripsian yang akurat dan faktual.

Berikut ini adalah contoh ringkas mengenai pendeskripsian
yang mereduksi kekakuan penjelasan teoritik. Saya ambil contoh buku
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teks jurnalisme. Bill Kovach dan Tom Rosenstiei (2004), dua wartawan
senior yang menjadi kurator NJeman Foundation forJoumaiism di
Universitas Harvard, menjelaskan pentingnya berita bag! masyarakat
dengan deskripsi sebagai berikut:

Kedka para antmpologmulaimembandingkan basilpenelidan pada
sejumlah kebudayaan primitif dunia yang masih tersisa, mereka
menewukan sesuatu yang tak mereka duga. Mulai dari sekelompok
suku di Afrika sampai pulau yang paling terpencil di Samudra
Pasifik, orang-orang primitifini temyata mempunyai dednisi yang
sama tentang apa yang disebut sebagai berita. Mereka memiliki jenis
gosip yang sama. Mereka bahkan mencari kualicas yang sama dalam

diri si pembawa pesan yang mereka pilih untuk mengumpulkan dan
menyampaikan berita. Mereka menginginkan orangyang bisa berlari
cepat melintasi bukit, bisa mengumpulkan informasi secara akurat,
dan bisa menceritakan ulang dengan memikat. Para sejarawan sepakac
bahwa kesamaan nilai-nilai dasar dalam berita terbukii beriahan

dalam perjalanan waktu. "Manusia telah saling bertukar aneka

macam berita...sepanj'ang sejarab dan lintas budaya," tubs sejarawan
Mitchell Stephens....

Kita membutubkan berita untuk menjalani bidup kita, untuk
melindungi diri kita, menjalin ikatan satu sama lain, mengenali
teman dan musub. Jurnalisme tak lain adalah sistem yang dilahirkan
masyarakat untuk memasok berita. Inilah alasan mengapa kita peduli
terbadap karakter berita dan jurnalisme yang kita dapatkan: mereka
mempengarubi kualitas bidup kita, pikiran kita, budaya kita.

Meialui penjelasan-penjelasan seperti itu, paparan deskritip masuk
ke dalam benak pembaca. Tentu saja, tidak melulu semua uraian
dipaparkan seperti itu. Beberapa pendapat, yang sifatnya, teoritik
tetap mesti diuraikan dalam rumusan penjelasan yang defmitif.
Apalagi menyangkut rumus-rumus hitungan ekonomi. Namun, pada
intinya, teknik deskripsi ini memaparkan pemikiran teoritik meialui
gambaran peristiwa yang dikenali masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari.
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Thomas J. Peters, & Robert H.Waterman, Jr (1982), dalam In
Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies,
di bagian Introduction, raendeskripsikan isi bukunya seperti ini;

Kami telah memutuskan, sesudah makan malam, untuk menghabiskan
malam di Washington. Urusan bisnis kami tdah se]esai....Ketika
kami berjalan di lobi hotel yang cukup apik, kami bertemu dengan
orang yang biasa kita kenali di masa lalu, Yang dengan keheranan
melihat kami, tersenyum, dan memanggil nama kami, dan bertanya
bagaimana kami bisa sampai di sini. la mengingat namal

Deskripsi penulis kemudian mengisahkan bagaimana orang yang
ditemui mereka di hotel itu merupakan orang yang pernah bekerja
sama dalatii studi mengenai corporate excellent Mereka melakukan
studi keberhasilan berbagai korporasi perusahaan meialui kajian kasus-
kasus para pekerja dan performa finansial perusahaan. Bagaimana
kemudian mereka menemukan rahasia pesawat Boeing, misalnya,
telah memenangkan kontrak untuk sayap-samping pesawat B-A7,
yang kemudian menjadi keberhasilan pertama pesawat jet komersial,
jenis 707. Bagaimana Boeing pun kemudian meraih kontrak untuk

pesawat B-52, yang memakai desain turboprop, untuk digunakan
dalam sebagai pesawat jet aircraft

Dari sana paparan menjelaskan konsep temuan mereka tentang
keberhasilan perusahaan-perusahaan besar membawakan nilai-nilai;
small, competitive bands of pragmatic bureaucracy-beaters, the source
of much innovation. Pada dekade I980-an, pokok-pokok pikiran
seperti itu menjadi topik-topik diskusi.

Selain perusahaan pesawat macam Boeing, mereka juga melakukan
studi pada perusahaan seperti Hewlett-Packard (HP), McDonald's, IBM,
Procter & Gamble (P&G). Paparan narasinya membuahkan deskripsi-
deskripsi bahasa ilmial populer semacam ini: "Whatever the business,
by and large the companies, were doing the same, sometimes cornbali,
always intense, always repetitive things to make sure all employees
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were buying into their culture - or opting out." Peters dan Waterman
mengclaborasi apa yang dimaksud dengan ukuran excellentbsi^i berbagai
perusahaan melalui teknik deskripsi yang, walau tidak dibawakannya
dalam keseluruhan isi buku, cukup menarik.

Sebagai seorangyang tidak cukup memahami soal-soal ckonomi,
lewat buku ini, saya mendapat banyak gambaran pemahaman (walau
tidak scutuh orang-orang yang berlatar belakang disiplin ekonomi)
tentang keberhasilan perusahaan Amcrikanis, gambaran model
rasional manajemennya, pemotivasian para pekerjanya, dan berbagai
dasar-dasar pengelolaan perusahaan yang bisa kukuh bertahan di
dalam proses kompctisi. Deskripsi naratif paparannya memakai
berbagai sudut pandang orang-orang yang otoritatif untuk mengulas
bebcrapa ha! penting dalam studi Peters & Waterman.

Gary P. Radford (2005), ketika mcnulis on The Philosophy of
Communication, melakukan hal itu. Radford dengan santai

mendeskripsikan penjelasannya, tentang sesuatu yang cukup rumit,
melalui paparan yang terkonteks dengan pelbagai hal yang ditemuinya
selama mengenali ilmu komunikasi (komunikologi) baik secara
literatur maupun hidup schari-hari.

la membagi babakan penjelasannya pada poin-poin kehidupan
sehari-hari. Di Bab 1, ia mengusulkan penjelasan tentang How We
Talk about Communication Today: The Regime of Communication.
Isinya menjelaskan tentang The Idea of The Idea, The Regime of
Communication, dan The Structure of This Book. Di Bab 2, ia

memulai arahannya tentang filsafat komunikasi melalui beberapa

pemikir-pemikir penting, dalam perspektifnya, yang memberi
pondasi pada dunia komunikologi, dengan judul John Locke and
The Transmission Model of Communication: A Mist Before Our

Eyes. Di bab-bab selanjutnya, narasinya mengalir, menyentuh
beberapa pokok penting teori-teori komunikasi namun, sekali lagi,
seolah menyangkut hal-hal yang menyentuh kehidupan sehari-hari
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pembaca. Ini tampak, misalnya, dari beberapa judul bab atau sub-
judul, seperti di judul Bab 6, Learning to Speak Differently about
Communication: Which Do You Wish? hiau (Bab 7): A Semiotic
andA Phenomenologicaj Discourse of Communication: The Author
Should Die. Dan, menyantumkan sub-subjudul di Bab 6 macam
Confession is Not Betrayal, How Many Fingers Am I Holding Up,
Winston?, The Cartesian Whirlpool, dan Dd It toJulia!

Dan, bukan hanya itu. Paparan penjdasannya di bab demi bab-
nya pun dipenuhi dengan narasi Rcdford di sana-sini. Dari sejak awal
buku, di bagian Preface, iatelah memulai narasinya, iewat judul dalam
bentuk bertanya What is communication.^"lm adalah pertanyaan yang
sering saya ajukan di setiap saya mcngajar Communication Studies,"
tulis Redford. Dari sana, ia mendeskripsikan penjelasannya tentang
komunikasi sebagai sebuah definisi. Tapi, dengan ajakan naratif yang
mencoba menyentuh kesadaran "pengaJaman" pembaca. Seperti
ajakan Redford untuk menjawab pertanyaan what is communication
itu dengan: Feel the words form into coherent sentences.

Narasinya dikemukakan lewat posisi seorang pengajar.
Redford seperti sengaja memasang dirinya sebagai pengajar, di dalam
menjelaskan uralannya - yang terus-menerus dipasangnya pada
hampir keseluruhan isi buku. Dalam hal menerangkan jawaban
pertanyaan what is communication, ia menjabarkan pemikirannya
melalui pengalaraannya bertemu dan berdiskusi dengan murid-
muridnya. Namun, dari sana pula, sebenarnya, ia menguraikan poin
dasar dari uraian tentang on The Philosophy of Communication.
Pemahaman tentang pengertian komunikasi ini menjadi fundamen
bagi penjelasan selanjutnya, tentang hal-hal filosofi dari komunikasi.

Dalam kaitan dengan murid-muridnya, Redford antara lain
mendeskripsikan adegan sebagai berikut:

"Komunikasi iaiah perubahan ide-ide," seru para muridnya.
"Sebuah proses dimana sebuah pesan ditransmisikan kepada
orang lain. Ini terkait soai cara memahami seseorang." Beberapa
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murid lainnya, kisah Redford, malah menyerukan pendapat yang
menycberang domain. Mereka misalnya mengetengahkan istilah-
istilah sender, receiver, encode, dan decode. "Akan tetapi semuanya
mengarah kepada kesamaan dasar: komunikasi ialah tentang pesan
yang bergerak dari sebuah tempat ke lainnya dan, pada level ini,
semuanya terlihat terbuka."

"Saya punya gagasan," jelas muridnya, "dan saya
mentransmisikannya kepada kamu, dan kamu pun memiliki gagasan.
Jika gagasan kita sama, kita telah communicated."

Setelah itu, Redford menjelaskan pelbagai dimensi tentang
dunia komunikasi. Bukan semata pada soal mendapatkan keterampilan
berkomunikasi -dalam pengajaran yang bersifat pragmatic outcomes,
yangdikemukakan Hickson and Stacks (1993) sepcrti dikutip Redford-
akan tetapi juga kepada penjelasan tcoritik-fiiosofis dari James Carey
(1992), yang mcnurut Redford, "pandangan tentang pentransmisian
banyak menjadi prevalensi konsepsi komunikasi di kebudayaan kita,
dan kerap di semua pengindustrian kebudayaan."

Narasi Redford, dalam bukunya, mengetengahkan dunia
psikologis (kognitif) untuk awal bahasan hal-hal filosofis tentang
komunikasi. "Sarjana komunikasi di era 1940 dan 1950-an, banyak
membahas pembicaraan psikologikal sebagai basis dari pemunculan
disiplin baru bernama communication studies" nilai Redford.

Tapi, uraian Redford (2005: 10-13) juga mengambil berbagai
wacana lain. la mendeskripsikan kehadiran pemikir empiris human
understandingjohn Locke (1690/1975), di Bab 2. "He made one claim
that was to become the mainstay of communication discourse; that
words 'cast a mist before our eyes (Locke, 1609/1975, p. 488; Book
in, Chapter IX, xxi)," jelas Redford, A Mist Before Our Eyes, oleh
Redford, dijadikan salah satu sub-subjudul narasi bukunya (Bab 2).

Pada bab-bab sclanjutnya, berbagai hal filosofis yang menyangkut
komunikasi itu dinarasikan Redford ke titik-titik penting yang
mendasari pemahaman komunikologi. Redford mendeskripsikan how

195



SEPTIAWAN SANTANA K.

the invocation ofthe unconscious forms the basis ofthe information

processing model within modern cognitive psychology (Bab 3).
la mendeskripsikan berbagai figur seperti Eduard von Hartmann,
Frederick Myers, William James, dan Sigmund Freud. Eiaborasinya
memokus kepada human inner experience. la juga mendeskripsikan
bagaimana dampak mathematical theory of communication
dikembangkan Claude E. Shannon (1949) ke dalam ruang lingkup
komunikologi (Bab 4). Dalam gambaran, komunikasi menjadi
sebuah terminologi yang scientifically legitimate. Dan, kehadlran
Warren Weaver (1949) yang mengantarkan Shanon's theory ini ke
dalam kerangka keilm'iahan; serta mendeskripsikan pula wacana teori
sibernctik, dari Norbert Wiener's (1954), yang merupakan konvergensi

dari information processing and information theory. Di Bab 5,
Redford mendeskripsikan dasar amatannya tentang filosofis di dunia
komunikasi, yakni, psikologi. Redford, bersandar pada pemahaman
communication comes to inform our understanding of ourselves as
information process, menggunakan psikologis eksperimental Elizabeth
Loftus dan Norman F. Dlxon sebagai penjabaran dari garis pemikiran
Lockean - menyentuh dunia komunikasi.

Yang menarik dari narasi Redford adalah paparan mengenai
upaya menarik pengertian komunikasi dari domain regime of
communication (Bab 6). Redford coba menjelaskan kungkungan
"wacana kita yang menyertai struktur realitas yang kita temukan."
la mengutip pemikiran Ludwig Wittgenstein (1958), dan Cartesian
Rene Descartes (1641), serta dongeng fiksi George Orwell (1949/1984)
dalam novel berjudul 1984 yang terbit pada 1949.

Novel Orwell, 1984 ini, menurut Redford (him. 113)
mengimplikasikan kuatnya pengaruh teori Shanon dan Weaver, The
Mathematical Theory of Communication, yang terbit pada 1945.
"Super/icially, it may appear that Orwell's book directly addresses
a transmission of communication which is quite consistent" nilai
Redford, "with that inspired by Shannon and Weaver." Orwell, dalam
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Novel ini, mengkritisi dampak buruk kuatnya pengontrolan dan
penggunaan propaganda massa yang dilakukan negara totalitcr, yang
dipimpln seorang berjuluk Bung Besar, Big Brother - seperti pada
umumnya kisah-kisah para pemimpin totaliter. Kekuasaan Partai
(seperti partai komunis di negara sosialis) menjadi sumber semua
teknologi komunikasi massa, dan secara langsung mengontroi segala
isi dan makna komunikasi yang berpengaruh kepada pemikiran dan
tindakan setiap warga negara.

Novel 1984 inl, menurutRedford, seperti menjelaskanperhatian
Weaver pada proses komunikasi yang memberi efek pada stimulir
psikologis tertentu, atau semacam "gairah" tertentu. Selain itu, juga
pada pengontrolan perilaku berbahasa yang dikontrol Negara - yang
menurut Redford, dikemukakan Norbert Wiener. Dan, mirip dengan
upaya berbagai program studi psychologies! warfare - yang menurut
Redford, dikemukakan Christopher Simpson (1994) pada temuan
riset komunikasinya bersama pemcrintah AS.

Wnston Smith, Julia, dan O'Brien, ialah di antara tokoh-tokoh
novel 1984. Redford (him. 108) menarik ketiga tokoh itu kc dalam
simpul-simpul uraian naratifnya. Berbagai adegan novel dicuplik.
Redford menyupliknya untuk mengantarkan pemahaman pembaca
tentang komunikasi, melalui Wittgenstein, bahwa komunikasi
berlangsung ke dalam dua bentuk, yakni secara organis {organif}
dan inorganis [inorganid). Bagian inorganik ialah pcngaturan yang
bersifat fisikal tcrhadap berbagai lambang, seperti pemroduksian dan
pentransmisian berbagai lambang dari satu tempat ke tempat lainnya.
Bagian organik merujuk kepada pemahaman lambang-lambang itu
sendiri, pemrosesan yang berkenaan dengan penginterpretasian,
pemikiran, dan pemaknaan.

Tentu saja, dalam hal Redford, narasi penjelasan dan cuplikan-
cuplikan adegannya mengarahkan pada keberlangsungan komunikasi
yang berada di batas-batas bahasa, input sensori dan persepsi, memori,
serta kemauan bebas dan otonomi Individu-individu; terutama, proses

197



SEPTIAWAN SANTANA K.

mental dan pemikiran yang terjadi di saat komunikasl berlangsung:
dalam kerangka domain rezim (kekuasaan) Komunikasi tertentu.

Melalui kutipan-kutipan percakapan Winston, O'Brien,
dan Julia, dalam paparan selanjutnya, Redford {him. 123-132) juga
membahas tentang proses seseorang menyangsikan, menetapkan,
sebuah pemikiran yang berlangsung di dalam keberadaan mental
dan pemikiran tertentu, khususnya, yang terjadi di dalam proses
komunikasi tertentu. Melalui pusaran "kesangsian" ala Cartesian,
Redford melebarkan bahasan komunikasi pada pencarian Kebenaran
di dalam sebuah proses berpikir. Dan -komunikasi tidak sekadar
menjadi medium pencari, tapi juga berkemungkinan menjadi
Kebenaran itu sendiri: baik saat ditemukan, atau dimanipulasi.

"Kamu tabu sekarang kamu telah mengenal dengan baik apa
yang terjadi dengan diri kamu sendiri " tegas O'Brien kepada
Winston - seperti dikutip Redford (him. 126), "....kamu rayu dirimu
agar ingatan kamu tentang berbagai kejadian tidak pernah terjadi."

Pernyataan inti sebuah tulisan deskriptif biasanya merupakan
sebuah ringkasan kalimat. Isinya meringkas kesan utama penulis,
yang diinginkannya dapat sampai kepada pembaca sepersis bentuk
subyek yang terrcka di benak penulis. Ketika membaca sebuah
tulisan, pembaca tidak hanya merasakan pengalaman subyek yang
dideskripsikan. Tulisan deskriptif kerap membangun pengembangan
sebuah karakter demikian rupa hingga pembaca dapat memahami
secara utuh "mengapa dan bagaimana" misalnya tokoh yang
diceritakannya mengambil sebuah keputusan. Tiap detil sensori yang
disediakan penulis akan menolong pembaca untuk tiba pada opini
dasar penulisnya.

Tulisan deskriptifagak aneh dibandingkan tipe tulisan lainnya.
Deskripsi kerap membantu dan membangun eksposisi, argumentasi,
dan narasi (terutama narasi); yang tidak hanya bersifat ornamental.
Hal ini tidak termasuk mudah untuk membuat tulisan menarik yang
harus bersifat atraktif. Akan tetapi, kapan pun hal itu digunakan.
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akan selalu membawa dua tujuan: untuk membuat subyek terlihat
riil dan hidup kepada pembaca, dan untuk mengckspresikan sikap
subyeknya.

Secara Eksposisi

Pcngertian eksposisi menunjukkan tujuan penulisannya, yakni:
mengekspos. Dengan kata lain, penulisan ilmiah beralur eksposisi

ditujukan ketika penuiis ingin menjelaskan sesuatu atau bagaimana
sesuatu itu beroperasi, bagaimana mengerjakannya, atau mengapa

sesuatu menyebabkan yang lainnya. Patokan utama tulisan eksposisi
ialah penuiis mendasarkan perhatiannya pada berbagai data mengenai
subyek tertentu.

Eksposisi menolong penuiis ketika hendak mengungkap
sesuatu yang sudah dan harus disampaikan kepada masyarakat secara
lugas dan tegas. Dan akan tidak efektif bila memakai "tujuan" bentuk

penulisan tulisan lainnya.

Karakter tulisan eksposisi memberikan warna keilmiahan

yang bersifat "objektifk Warna objektif ini menyebabkan banyak
pelaporan ilmiah atau riset yang menggunakan gaya eksposisi. Ada
suasana rigid, dan pengembangan penjelasan yang mimiliki kekakuan
tertentu, terutama, jebakan penyajian gagasan yang berorientasi
kepada nilai-nilai absolut, dan general. Namun, tidak semua seperti
itu. Dalam Hal penyajian yang bersifat Kualitatif, sifat eksposisi kerap
menjadi muatan yang memberi bentuk tertentu. Di dalam merincikan
penjelasan mengenai sebuah objek, misalnya, kekakuan objetifitas itu
bisa dilenturkan dengan penggambaran emotif.

Kemauan penuiis untuk bersabar amat dibutuhkan di sink
Membuang kemalasan, untuk mau terlibat di dalam penyampaian
pesan yang "hidup", menjadi penting. Penuiis Kualitatif yang
baik, dalam teknik eksposisi ini, akan mencoba mengembangkan
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penjelasannya tidak sekadar mengalurkan gagasan, kutipan, atau
data, ke dalam kekakuan bentuk poin demi poin yang diwakili oleh
angka (1. 2, 3, dan seterusnya). Akan tetapi, akan mengembangkan
menjadi sebuah penjelasan yang "berkisah". la akan mereduksi bahan-
bahan tulisan atau laporannya ke penyajian yang lebih "bercerita".
Subjektifitas penulis atau pelapor ilmiah tetap terjaga, dikarenakan
muatan pengisahan atau penceritaannya bersandar pada keakuratan
data atau literatur atau fakta yang kuat.

Pada titik inllah, saya menyantumkan tsknik eksposisi
- yang sudah menjadi seperti diktum bagi teori-teori tentang gaya
penulisan di banyak pelajaran bahasa - sebagai sebuah teknik di
dalam Mengalurkan Tulisan atau Laporan Kualitatif. Sifat ekpsosisi
ini tak bisa dilepas bagi dunia penulisan semacam tulisan ilmiah.
Akan tetapi, di dalam penulisan Kualitatif, kekhasan eksposisi ini
teralurkan kepada berbagai dimensi emotif pengisahan, semacam
upaya "rewriti', penulisan ulang, yang menata kembali berbagai
bahan atau dokumen atau data ke dalam pencerltaan baru. Sudut
pandang penulis menjadi sebuah upaya esensiil di dalam melakukan
penceritaan-kembali bebagai bahan tulisan.

la seperti menolak untuk hanya meng-" cop7 paste", atau
hanya mengutip, atau hanya menyajikan data-data mentah. la seperti
mendaur ulang "kutipan atau data atau lainnya" ke dalam kemasan
yang berbeda. Upayanya tetap bersandar kepada etik ilmiah, seperti,
menyebutkan berbagai sumber acuannya. la bukan plagiat. Akan
tetapi, mungkin seperti "tukang nyontek" yang cerdas, dalam arti
menyontek bacaan atau hapaian dengan tetap menyebutkan sumber
acuan referensialnya.

Sifat eksposisi yang kaku, dan dilembutkan di dalam penulisan

ilmiah Kualitatif, ini dapat dilihat dari contoh-contoh berikut ini.

Penyajian eksposisi yang lebih luwes akan memberikan
aksentuasi enterprise tertentu. Berikut ini, dari jurusan keilmuan
yang cukup scram tampilan sajian keilmuannya, saya ambil contoh
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dari bidang ekonomi. Judulnya, setelah dialihbahasakan dari English
ke Indonesia, iaiah Freakonomics:Ekonom "Nyeleneh"Memhongkar
Sisi Tersembunyi Sega/a HaJ{2005y. Penulisnya dua orang, gabungan
pengajar ekonomi dengan wartawan (ekonomi): Steven D. Levitt dan
Stephen J.Dubner.*

"Dengan latar Levitt yang cukup mumpuni (lulusan Harvard,
Ph.D. dari MIT, dan setumpuk penghaigaan), ia mendekati ekonomi
tidak dengan cara ortodoks," komentar Dubner pada Levitt- dan
dikutip ulang dalam An Explanatory Note (him. i) buku ini.
Levitt bukan akademisi sebagaimana biasanya mereka mengamati
kehidupan. Levitt mengembangkan ketajaman dan amatannya bagai
seorang pembuat film dokumenter, atau penyidik forensik, atau
bandar buku yang berkepentingan dengan pasar (a bookie whose
markets). Ia pun tidak banyak tertarik dengan isu-isu moneter yang
biasa dilakukan ekonom. "I'm not good at math, I don't know a lot
ofeconometrics, and I also don't know how to do theory," tegasnya.
"Jika kau bertanya padaku tentang apakah pasar saham akan naik atau
turun, jika kau bertanya padaku apakah perekonomian akan tumbuh
atau menyusut, jika kau bertanya padaku apakah deflasi akan baik
atau buruk, jika kau bertanya tentang pajak, ... maksud saya, semua
itu akan sepersis penipuan, jika saya menyatakan mengetahui segala
hal yang ditanyakan itu."

Ketika penerbit di New York City menawarinya menulis buku,
ia terperangah (him. ix).

"Write a book.'"]iv/abnya. "Idon't want to write a book."

3  Dari buku asli; Levit, Steven D., dan Stephen J. Dubner (2005). Frakonomia. A Rogue
Economist Explores the Hidden Side of Everything. Revised end Expended Edition. USA;
William Morrow Ltd. Pengalihbahasa: Akhmad Fauzi.
Dalam memaparkan gaya tulisan eksposisi ini, saya dibantu oleh Y. Sundaya (Yuka), doscn
Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Bandung. Yuka menuliskan
uiasan buku ini cukup panjang dan komprehensif. Saya coba mengedit, dengan meletak-
kannya sebagai contoh gaya menulis ilmiah Kualitatif.

4  Steven D. Levitt iaIah pengajar ekonomi di University of Chicago, peraihJohn Bates Clark
Medal, the best American economist under forty. Stephen J.Dubner iaIah penuiis di Heiv
York Times dan The New Yorker, dan buku-buku the national best selling.
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la cidak merasa pantas. Dan, tidak tertarik. Tapi, kemudian, ia
mengusulkan, "maybe Dubner and I could do it together."

Bagi Levitt (him. viii), ilmu ekonomi memang sebuah perangkat
untuk menjawab banyak persoalan tapi memiliki kekurangan di
urusan "pertanyaan yang menarlk". Mlsalnya, berbagai pertanyaan
ini: Jika para pengedar obat terlarang banyak membuat uang, mengapa
mereka masih saja tinggal bersama ibu mereka? Mana yang lebih
berbahaya, pemillkan senjata atau kolam renang? Apa sebenarnya
penyebab tingkat kejahatan menjadi turun selama dekade terakhir?
Apakah para makelar perumahan real<state terbaik mendekati klien
mereka dengan "hati"? Mengapa para orang tua menamai anak-anak
mereka dengan penamaan yang mengandung prospek masa depan?
Apakah para guru sekolah mclakukan kecurangan high-stakes testing
standards terhadap lembar jawaban siswa-siswanya? Apakah para
pegulat sumo itu korup semua?

Kerangka berpikir macam ini tentu saja tidak banyak
dikenali di dunia ekonomi. Tapi, sebenarnya, Levitt hanya mencoba
mendistilasi kemuraman dunia ilmiah pada pertanyaan dasar: apa
yang dibutuhkan orang pada dunia akademis? Levitt (him. viii)
mengguratkan "eksposisi" pada sosoknya: Tidak sepertl kebanyakan
akademisi, ia tidak takut menggunakan pengamatan pribadi dan
keingintahuan; ia juga tidak takut untuk memakai anekdot dan
cerita (walaupun ia takut katkulus); la adalah seorang Intuisionis; la
menyaring tumpukan data untuk menemukan sebuah cerita yang
tidak orang temukan. Dari rincian macam ini, "eksposisi" amatan
Kualitatlfnya terlihat sekali. Levitt tampaknya meietakkan posisi yang
unik di antara ekonom positivistik.

Di dalam buku ini, pemikiran Levitt dirancangbangun kembali
oieh Dubner. Buku Freakonomics ini terbagi ke dalam enara bagian
utama. Gaya eksposisi kualitatlfnya bisa dilihat dari judul dan isi
kupasan keenam bab berikut ini. Bab pertama menampilkan analisis
mengenai persamaan guru dan pegulat sumo. Bagian kedua, menggali
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penjelasan mengapa Ku Klux Klan sama seperti sekelompok agen
perumahan real estate. Bagian ketiga menampilkan analisis mengenai
sebab-sebab bandar narkoba masih tinggal dengan ibunya. Bagian
keempat menjawab pertanyaan ke mana para kriminal menghilang.
Bagian kelima menyajikan pembahasan mengenai apa yang membuat
orangtua jadi sempurna, dan bagian keenam membahas tentang
pengasuhan anakyang sempurna. Dan, di bagian akhir, epilogden%an
judul "Dua Jalan Menuju Harvard", penulisnya mengemukakan
simpulan terkait metodologi penelitian.

Dari enam bab yang tersedia, sepintas tampak tidak ada keterkaitan
satu sama lain. Tapi, diam-diam mengekspos rajutan pendekatan
tertentu: Studi Insentif bagi analisis ekonomi. Ilmu ekonomi, di buku
ini, mengeskposisi studi atas insentif yang bukan sekadar berarti
sebagai sebuah kompensasi. Tapi, insentif bagi lingkungan yang dapat
membingkai kehidupan ekonomi manusia dari segala sisi, baik regulasi,
dorongan moral dan dimensi lingkungan lain. Setiap bab disajikan
secara mengalir. Gaya eksposisi "Kualitatif yang bertutur terasa di sana-
sini. Dan, penyimpangannya dari gaya "positivistik" ekonomi antara
lain tcrlihat dari sejak bahasan awal. Kedua penulis ini tidak memberi
ekspektasi isi pembicaraan di bagian awal.

Rajutan babdemi bab itu bisa dilihatdari penjelasan "eksposisi"
penulis pada penjelasan di bagian "catatan" dan "pengantar"nya. "Apa
yang ditulis dalam buku ini, iaiah coba mengupas satu-dua lapisan
kehidupan modern, dan melihat apa yang terjadi di dalamnya", papar
mereka. Lima ide fundamental digunakan dalam raenganalisis data,
antara lain: insentif adalah landasan kehidupan modern, keyakinan
umum sering salah, dan efek dramatis sering mempunyai sasaran-
sasaran yang jauh bahkan tidak terlihat. Persoalan ekonomi Amerika

tentu saja menjadi bingkai, seperti penyebab turunnya tingkat
kriminalitas di Amerika tahun 2000, cara agen penjual rumah di
Chicago dalam memperoleh keuntungan, dan rahasia kemenangan
dalam suatu pemilihan umum.
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Tujuan uraian mereka ialah mengeksplorasi sisi tersembunyi
dari segala sesuatu. "J'ka Anda mempelajari bagaimana melihat data
dengan cara yang benar, Anda dapat menjelaskan teka-teki yang
tampaknya tidak mungkin", papar penulisnya. Maka itulah, dalam
melakukan pendekatan analisisnya, mereka seperti "mencari harta
karun". Hal itu, di antaranya, bisa dislraak dari gaya mengeksposisikan
amatan "kualitatif berikut ini.

Pada bagian awal bahasan, mereka mengeksposisikan nalar
peranan insentif bagi ilmu ekonomi, melalui tiga unsur insentif:
ekonomi, sosial dan moral. Semua itu antara lain direpresentasikan
kc dalam pengisahaan perilaku curang para guru dan pegulat sumo,
dan kemudian dibandingkan dengan riset "kejujuran" Paul Feldman,
penjual roti bagel sdfiservices. Fenomena insentif di Chicago
Public School (CPS) terhadap guru, dan turnamen elite sumo yang
diselenggarakan enam tahun sekali: menjadi latar kasus. Perilaku
guru dan pegulat sumo yang curang mendapat ganjaran insentif yang
sesuai.

Para guru, derai mendapat "insentif sebagai guru terbaik
(beserta sekolah tempat mengajar mereka), "mengatrol" prestasi siswa-
siswanya demikian rupa. Para guru mengoreksi kembali jawaban
siswa-siswanya memiliki skor nilai di atas rata-rata. Levitt dan Dubner
mengidentifikasi kecurangan tersebut. "Hasil analisis dari data
seluruh Chicago menunjukkan bahwa kecurangan guru terjadi lebih
dari 200 kelas per tahun, atau sekitar 5 persen dari total", simpulnya.
Kecurangan ini kemudian diketahui lembaga berwenang. Para guru
yang curang itu pun mendapat respons "insentif: pernecatan. Dan,
guliran tindakan lainnya akhirnya menunjukkan tingkat kecurangan
yang berkurang lebih dari 30 persen. "Hasil akhir studi Chicago ini
semakin meyakinkan kuatnya insentif.

Demikian pun kesudahan "insentif yang diterima para pegulat
sumo. Dunia "insentif para pesumo sangat luar biasa kuatnya. Hal
ini ditentukan oleh "ranking" yang diraih. Ranking tertinggi akan
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mendapat "insentlP' yang tinggi di banyak kehidupan sehari-hari
pesumo, termasuk berapa uang yang dia terima, berapa pcngawal
yang dia perlukan, scberapa banyak dia makan, tidur dan apa saja
yang menguntungkan hidupnya.

Enam puluh enam pesumo ranking tertinggi di Jepang yang
terdiri atas divisi Makuuchi dan juryo merupakan kelompok sumo
elit. Pesumo elit ini bisa memperoleh jutaan dolar, dan diperiakukan
seperti raja. Dan, berbanding terbalik kondisinya dengan pesumo kelas
bawah. Pesumo ranking rendah harus mengabdi kepada pesumo kelas
atas, menyiapkan makanan mereka, membersihkan tempat tidurnya,
bahkan menyabuni bagian badan yang sulit dicapai. Dengan kata
lain, urusan ranking ini menjadi urusan hidup-mati pegulat sumo.

Turnamen elite sumo diselcnggarakan 6 tahun sekali. Setiap
pegulat diharuskan mengikuti 15 pertandingan per turnamen, sehari
sekali selama 15 hari berturut-turut. Jika dia mampu menyclesaikan
turnamen tersebut dengan skor kemenangan (delapan kali menang
atau lebih), rankingnya akan naik. Sebaliknya, jika dia lebih banyak
kalah, rankingnya akan turun. Jika dia kalah terus-menerus, dia akan
dikeluarkan dari ranking elite. Jadi, 8 kali menang dalam setiap
turnamen sangat menentukan sekali.

Kondisi itu menjadi pembeda antara promosi dan degradasi.
Pada kondisi tersebut, Levitt dan Dubner mengajukan pertanyaan,
"Apakah mungkin seorang pegulat dengan rekor 8-6 membiarkan
pegulat dengan rekor 7-7 untuk mengalahkan dia?" Levitt dan Dubner
menggali kcmungkinan pegulat sumo rekor 7-7 dibandingkan rekor 8-6.
Hasilnya, kemungkinan menang pegulat sumo rekor 7-7 lebih besar.

Dimensi soalnya serupa dengan para guru. Selang beberapa
waktu, muncul berita dua pegulat sumo mengakui telah melakukan
kecurangan. Kedua pegulat itu mengatakan, di samping ada
pertandingan yang tidak beres, sumo tidak lepas dari narkoba dan
skandal seks, suap, dan penghindaran atas pembayaran pajak, serta
kedekatan mereka dengan Yakuza (kelompok mafia Jepang). Akan
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tetapi, beberapa jam sebelum gelar "pengakuan" itu berlangsung, di
Foreign Correspondents' Club, Tokyo: kcdua pesumo itu meninggal
mendadak. Penyebabnya sama: gagal pernapasan.

Namun demikian, tilikan eksposisi Levitt dan Dubnerr tetap
sama: respons "insentif ekonomi. Dua kasus tersebut ditambah
dengan kasus lainnya, menimbulkan pertanyaan Levitt dan Dubner,
"So if sumo wrestlers, schoolteachers, and ... all cheat, are we to

assume that mankind is innately and universally corrupt.' Apakah
kita kemudian harus menganggap bahwa manusia secara naluriah
dan universal bersifat korup? And if so, how corrupf

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Levitt dan Dubner
menggalinya dari pcngalaman secrang Paul Feldman. Cara
mengeksposisi pemikiran "kualitatif Levitt dan Dubner (him. 41)
bisa dirasakan di sink

So if sumo wrestlers, schoolteachers, and... all cheat, are ive to assume
that mankind is innately and universally corrupt? And if so, how
corrupt?

The answer may He in . .. bagels. Consider this story about a man
named Paul Feldman.

Once upon a time, Feldman dreamed big dreams. With early training
in agricultural economics, he wanted to tackle world hunger. Instead,
he took a job in Washington, analyzing weapons expenditures for
the U.S. Navy. This was in 1962. For the next twenty-odd years, he
did further analytic work in Washington. He held senior level jobs
and earned good money, but he wasn't always recognized for his best
work. At the office Christmas party, colleagues would introduce him
to their wives not as "the head ofthe public research group" (which
he was) but as "the guy who brings in the bagels."

The bagels had begun as a casualgesture: a boss treating his employees
whenever they won a research contract. Then he made it a habit. Every
Friday, he would bring in some bagels, a serrated knife, and cream
cheese. When employees from neighboring floors heard about the
bagels, they wanted some too. Eventually he was bringing in fifteen
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dozen bagels a week. In order to recoup his costs, he set out a cash
basket and a sign with the suggested price. His collection rate was
about 95 percent; he attributed the underpayment to oversight, not
fraud.

Feldman berjualan roti bagel dengan cara self-services ke beberapa
kantor. Roti bagel itu disimpan di sebuah kotak. Para karyawan yang
menyukainya akan menaruh uang, seharga roti, di kotak yang telah
disediakan. Feldman adalah seorang ahli ekonomi pertanian. Dalam
karirnya, ia pernah menjadi kepala penelitian dan pengembangan
sebuah lembaga penelitian di Washington. Namun, ia tidak puas
dengan pekerjaannya, dan beralih profesi menjadi penjual roti bagel.

Di sela-sela pekerjaan jualan roti bagel itu, ia ternyata melakukan
rancangan riset ekonomi (him. 42).

He had also—quite without meaning to—designed a beautiful

economic experiment. From the beginning, Feldman kept rigorous
data on his bagel business. So by measuring the money collected
against the bagels taken, he found it possible to tell, down to the

penny, just how honest his customers were. Did they steal from him?
If so, what were the characteristics ofa company that stole versus a
company that did not? Under what circumstances did people tend to
steal more, or less?

As it happens, Feldman's accidental study provides a window onto
a form of cheating that has long stymied academics; white-collar
crime. (Us, shorting the bagel man is white-collar crime, writ however
small.) It might seem ludicrous to address as large and intractable a
problem as white-collar crime through the life ofa bagel man. But
often a small and simple question can help chisel away at the biggest
problems.

Cara penjualan self-services ini blsa diasumsikan ke dalam topik
fenomena kejujuran. Ia pun mencatat berbagai hal dengan rinci, seperti
data penjualan. Setelah 4 tahun melakukan pekerjaan ini, Feldman
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pun mencatat sebuah simpul sebuah fenomena; para karyawan (yang
berlangganan roti itu) yang memiliki hierarkhi lebib tinggi cenderung
lebih banyak berbuat curang ketimbang karyawan dengan hierarki di
bawahnya. Beberapa catatan simpul amatan eksposisinya (him. 46-
47):

If morality represetJts the way we would like the world to work and
economics represents how it actually does work, then the story of
Feldman's bagel business lies at the very intersection of morality and
economics. Yes, a lot of people steal from him, but the vast majority,
even though no one is watching over them, do not. This outcome may
surprise some people—including Feldman's economist friends, who
counseled him twentyyears ago that his honor-system scheme would
never work. But it would not have surprised Adam Smith. In fact,
the theme ofSmith's first book. The Theory of Moral Sentiments,
was the innate honesty ofmankind. "How selfish soever man may
be supposed," Smith wrote, "there are evidently some principles in
his nature, which interest him in the fortune of others, and render
their happiness necessary to him, though he derives nothing from it,
except the pleasure of seeing it."

There is a tale, "The Ring ofGyges," that Feldman sometimes tells his
economist friends. It comes from Plato's Republic. A student named
Glaucon offered the story in response to a lesson by Socrates— who,
like Adam Smith, argued that people are generally good even without
enforcement. Glaucon, like Feldman's economist friends, disagreed.
He told of a shepherd named Gyges who stumbled upon a secret
cavern with a corpse inside that wore a ring. When Cyges put on
the ring, he found that it made him invisible. With no one able to
monitor his behavior, Gyges proceeded to do woeful things—seduce
the queen, murder the king, and so on. Glaucon's story posed a moral
question: could any man resist the temptation ofevil if he knew his
acts could not be witnessed? Glaucon seemed to think the answer was

no. But Paul Feldman sides with Socrates and Adam Smith—for he

knows that the answer, at least 87 percent ofthe time, is yes.

Temuan ini, bagi Levitt dan Dubner, mengoreksi asumsi yang sering
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digunakan oleh para ahli ekonomi, yaitu bahwa manusia memiliki
sifat yang baik. Akan tetapi, karaktcr ini akan berkorelasi, pada
akhimya, dcngan respons "insentif yang akan akan didapat. Secara
garis besar, buku ini bcrangkat dari banyak pandangan spesifik, dan
membawakan beberapa gagasan fundamental, yakni:

Incentives are the cornerstone ofmodern life.

The conventional wisdom is often wrong.
Dramatic effects often have distant, even subtle, causes.
"Experts"— from criminologists to real-estate agents - use their
informational advantage to serve their own agenda.
Knowing what to measure and how to measure it malces a complicated
world much less so.

Dalam gaya eksposisi yang unik, kedua penulis buku ini
menggambarkan dasar pikiran mercka ketika membuat buku ini:

Buku ini bukan berisi tentang biaya pcngeluaran permen karet versus
kampanye, atau tentang kejujuran makelar perumahan mewah,
atau dampak legalisasi kejahatan aborsi. Akan tetapi, tertuju pada
bcrbagai skenano, dan lusinan lebih (sisi-sisi terscmbunyi dari scgala
sesuatu yang muncu!), dari soal pengasuhan anak sampai cara-cara
curang dilakukan (mechanics of cheating), dari cara jualan kelompok
kriminal mcncari celah sampai diskriminasi rasial di jaringan The
Weakest Link. Apa yang digali buku ini ialah tentang satu-dua
lapisan yang ada di kehidupan modem, dan melihat apa yang
terjadi di baliknya. Kami mengajukan banyak pertanyaan untuk itu,
beberapa terkesan sembrono, dan beberapa menyangkut isu-isu hidup
dan mati. Berbagai jawabannya kerap terasa aneh tapi, setelah fakta
menunjukkan, akhimya menimbulkan kejclasan tertentu. Kami
mencari berbagai jawaban itu dari data - dalam benruk lembaran
skor tes anak-anak sekolah, atau statistik kejahatan New York
City's, atau catatan keuangan pengedar narkoba. Sering juga kami
menambil keuntungan dari pola-poia data yang kebctulan tertinggal,
like an airplane's sharp contrail in a high sky. Adalah baik dan bagus
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untuk mengembangkan opini atau teori mengenai sebuah subjek,
sebagaimana biasa dilakukan, akan letapi ada yang berbeda ketika
gambaran moral diganti oleh kejujuran membuka data, hasilnya
kerap memberi sesuatu yang baru, bahkan mengejutkan.
Moraiitas, selalu dinyatakan, sebagai cerminan bagaimana manusia
mengharapkan dunia bekerja secara semestinya - sepersis ekonomi
merepresentasikan bagaimana kenyataan terjadi. Dunia ekonomi
menyangkut segala hal tentang ilmu "pengukuran". Dan selanjutnya
iaiah tiket informasi mengenai berbagai pekerjaan, dan pcrumahan,
dan perbankan, dan investasi. Namun begitu, berbagai peralatan
ekonomi icu dapat menjadi sebuah perangkat yang mudah dikerjakan
banyak seal - dan lebih menarik.

Ketika Anne Booth & Peter McCawley menyunting buku Ekonomi
Orde Baru (LP3ES, 1982), mereka mengeksposisikan kurangnya
perhatian para ekonom pada 1970-an terbadap perekonomian
Indonesia. Beberapa sebab dijelaskannya, di antaranya, dikarenakan
Indonesia saat itu dinilai tidak memiliki faktor-faktor istimewa
dibandingkan Cina dan India. Selain itu, disebabkan pula oleh restriksi
pemerintahan Orde Baru yang tidak memberikan peluang kondusif
bagi para penelaah ekonomi. Untuk itu, mereka mclakukan kerja
penyuntingan terhadap berbagai karangan penulis yang menyajikan
data-data statistik yang relevan, up to dale dan otoritatif mengenai
perkembangan ekonomi di Indonesia fase 1971-1981.

Secara eksposisi, dikemukakan materi tulisan yang hendak
menjadi pengantar komprehensif bagi bebagai kalangan pemerintah,
pengajar, peneliti, dan lainnyayang hendak memahami perekonomian
Indonesia. Selain itu, materinya diharapkan menjadi rujukan bagi
pengajaran Ekonomi Pembangunan di kawasan ASEAN. Terakhir,
suntingan kumpulan karangan mereka dapat juga digunakan sebagai
materi kuliah ekonomi terapan, seperti ekonomi moneter, keuangan
negara, ekonomi kependudukan, dan ekonomi industri bagi
univcrsitas di kawasan ASEAN.
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Melalui berbagai eksposisi itu, penulis mengetengahkan
pcntingnya materi tullsan dikaitkan dengan kepentingan
berbagai kalangan yang multisegmentif. Topik-topik eksposisi
penulis pun menjeiaskan berbagai argumen yang terkait dengan
fenomena perekonomian Orde Baru, dari kerangka aigumen yang
mengetengahkan perkembangannya di 1960-an, kebijakan pangannya,
sampai gambarannya di lintasan waktu depan.

Bentuk eksposisi kerap dipakai penulis tulisan ilmiah dikarenakan
kelengkapan teknik uraiannya. Dalam sebuah teks-referensial,
paparan eksposisi ini dapat membuat gagasan penulis diuraikan
dengan mengaransir informasinya dalam banyak teknik. Penulis
dapat hanya mendefinisikan subyek, dengan menyebut apa macam
subyeknya, lalu melanjutkan ke berbagai bagian karakteristik lainnya,
Penulis dapat membandingkan dan mengkontraskannya dengan
sesuatu yang lain, membahas apa penyebabnya dan apa efek yang
dimilikinya, membaginya ke dalam berbagai bagian, atau melibatkan
susunan langkah yang menuju kesimpulan tertentu.

Namun, ada yang perlu diperhatikan. Bentuk tulisan eksposisi
apa pun, dalam tiap bagian utamanya lebih baik bila diberi ilustrasi
berupa contoh<ontoh: demi untuk mencapai target pemahaman
pembaca sebagai tujuan utama dari eskposisi.

E. Saefullah Wiradipradja (2008), dalam Hukum Transportasi Udara:
dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999, menyajikan tulisan ilmiah
hukum yang biasanya rigid dan kaku - dipenuhi dengan pasal-pasal
dan penjelasannya yang hanya secuil. Saefullah di buku ini menulis
mengenai konsep dan delik-delik hukum bidang transportasi udara.
la melakukan 'eksposisi", dalam penyajian tulisannya, dengan cara
Kualitatif-yang memang kerap dilakukan para penulis "hukum" di
dalam penulisan atau pelaporan ilmiahnya, dengan warna deskriptif-
analitik yang kuat. Saefullah mengerangka berbagai penjelasannya,
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secara eksposisi, dengan berbagai upaya pendeskripsian yang punya
nilai "penceritaan".

Di Kata Pengantar (him. 5-6), misalnya, Saefullah coba
mengajak minat pembaca untuk tumbuh melalui eksposisi yang
persuasif seperti mi:

....Transportasi udara dewasa ini merupakan pilihan pertama guna
bepergian, tenitama bagi perjalanan jarak jauh. Faktor kecepatan,
efisiensi, dan kenyamanan mempakan pertimbangan utama orang
lebih memilih moda transportasi udara dari pada moda lainnya.
Hanya faktor biaya dan jarak (dekat) saja yang masih merupakan
pertimbangan orang memilih moda transportasi lainnya.
Meskipun pengacuran di bidang transportasi udara di Indonesia
sudah berumur hampir 70 tahun (sejak Ordonansi Pengangkutan
Udara, 1939) dan untuk transportasi udara intemasional sudah
berumur hampir 80 tahun (sejak Konvensi Warsawa 1929), namun
masih sangat banyak orang yang belum mengertahui secara
komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan
dengan transportasi udara. Bagaimana bentuk kontrak antara dia
dengan pengangkut, kapan dia dianggap sebagai penumpang, hak-
hak apa saja yang dia miliki apabila dia mengalami kerugian, dan
sejauh mana tanggung jawab pengangkut udara dan sebagainya.
Buku ini ... sangat berguna bagi semua pihak yang berhubungan
dengan kegiatan transportasi udara. Mereka adalah perusahaan
penerbangan, para agen. perusahaan asuransi, para pengelola bandar
udara, dan para penumpang serta pemilik bagasi dan kargo....

Eksposisi, dalam bentuk lain, terlihat dari susunan alur bab demi
bab dari isi buku - dan terkesan bagai buku-buku "objektifis" pada
umumnya. Hal itu terlihat dari untaian judul-judul berikut: (Bab I)
Pendahuluan, (Bab II) Dokumen Angkutan, (Bab III) Prinsip-Prinsip
Tanggung Jawab pada Umumnya di Bidang Transportasi Udara, (Bab
IV) Tanggu Jawab Pengangkut dalam Hukum Transportasi Udara
Intemasional, (Bab V) Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum
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Transportasi Nasional, dan selebihnya Lampiran (berbagai peraturan
perundang-undangan).

Akan tetapi, pada banyak bagian penjelasannya di berbagai bab
itu, Saefullah tidak terjatuh menjadi penyampai bacaan literatur yang
kaku dan dingin. la juga, dengan rajin, mencatat dan memaparkan
penjelasannya dengan tutur "pengisahan"Kualitatif. Misalnya, seperti
ini (him. 19-21):

Dalam sejarahnya, penerbangan pertama di Indonesia terjadi pada
tanggal 19 Februari 1913, ketika J.W.E.R. Hilgers, seorang Belanda,
melakukan penerbangan di atas kota Surabaya dengan sebuah
pesawat Fokker. Peristiwa tersebut temyata bukan hanya merupakan
penerbangan pertama, tetapi juga peristiwa kecelakaan pertama yang
terjadi di Indonesia, karena pada hari itu pesawat yang ditumpangi
Hilgers jatuh di Desa Baliweri, dekat Surabaya.
Adapun perusahan angkutan udara domestik pertama. K.N.I.LM.
(Knoninklijke Nederlands-Indische Maatcbappij), didirikan pada
tanggal 1 November 1928 sebagai sebuah perusahaan patungan antara
Deii-Maatschappij, Nederland Handel, K.LM. dan perusahaan-
perusahaan lain yang mempunyai kepentingan di Indonesia dan
Pemerintah Hinda-Belanda, dengan modal sebesar 5.000.000 gulden.
Pada hari itu juga angkutan udara domestik pertama dibuka antara
Jakarta dan Bandung dan antara Jakarta dan Semarang dengan
frekuensi masing-masing-masing satu kali dalam satu hari dengan
jarak penerbangan 500 km. Pesawat yang digunaltan adalah Fokker
F-7s.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal
17 Agustus 1945, sejarah perkembangan angkutan udara domestik
dimulai di Aceh ketika di tengah-tengah kancah revolusi fisik untuk
mempertahankan kemerdekaan rakyat Aceh mengumpulkan dana
untuk disumbangkan guna membeli sebuah pesawat udara. Sebuah
Dakota DC-3 dibeli dan diberi nama 'Seuiawah' No. RI - 001 dan

digunakan untuk menjembatani antara Pulau Jawa dan Sumatera
dalam rangka menembus blokade Belanda. Pada tanggal 26 Januari
1949, 'Seuiawah' mendarat di pelabuhan udara Mingaldon, Rangoon,
untuk memulai usaha-usaha komersial, yaitu dalam bentuk carter.
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setelah mendapat lisensi dari Pemerintah Burma, Pesawat tersebut
didaftarkan sebagai Indonesia Airwaysdan ini merupakan perusahaan
perierbangan pertama sejak Indonesia merdeka. Operasi Indonesia
Airways di Burma berhenti pada awal tahun 1950.

Suacu perusahaan penerbangan baru didirikan pada tahun 1950 yang
merupakan perusahaan patungan antaran K.LM. RoyalDutch Airline
dan Pemerintah Indonesia dengan nama "Garuda Indonesia Airways
NV, dengan modal 30.000.000 gulden. Pemerintah Indonesia dan
K.LM. masing-masing memiliki 50 persen. Pada tahun 1954 K.LM.
memlndahkan seluruh sahamnya kepada Pemerintah Indonesia,

dan sejak itu Garuda menjadi perusahaan penerbangan nasional
sepenuhnya dan juga merupakan pembawa bendera Indonesia dalam
penerbangan intemasional (national air carrier) atau national flag
carrier.

Garuda Indonesia Airwayshetkemhang dengan sangat cepat menjadi
perusahaan angkutan udara domestik utama yang menghubungkan
kota-kota besar di seluruh negeri....

Pelayanan penerbangan intemasional dimulai pada tahun 1955
yang menghubungkan Jakarta dengan Stngapura dan Bangkok ....
Perusahaan angkutan udara domestik utama kedua adalah Merpati
Nusancara Airlines, didirikan pada tahun 1962 dan sejak tahun
1978 Merpati menjadi anak perusahaan dari Garuda. Tujuan utama
didirikannya Merpati adalah untuk menghubungkan kota-kota kecil
dengan kota-kota besar di dalam negeri, seperti ibu kota provinsi
atau ibu kota kabupaten di samping melaksanakan 'penerbangan
perintis' untuk menghuburigkan daerah-daerah terpencil dengan
kota-kota besar. Dimulai sebagai feeder airline, Merpati berkembang
menjadi perusahaan penerbangan sipil domestik utama. Juga secara
terbatas Merpati melayani penerbangan internasional-regional
Kedua perusahaan penerbangan di atas adalah milik pemerintah
(persero)....

Dari uraian eksposisi Kualitatif ini, pembaca diajak berkelana ke
ruang-ruang sejarah di mana penerbangan di Indonesia, antara Iain,
bermuia dan berkembang. Padahal, ini buku "hukum". Tapi, Saefullah
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mencoba memaparkan kepada pembaca, dengan menyisipkan "kisah-
kisah hukum yang terkait dan terkonteks kepada penjelasannya
kemudian, yaitu mcngenai Hukum Transportasi Udara.

Kisah-kisah hukum itu tentu saja berisi peristiwa-peristiwa
yang terkait dengan suatu konteks penjelasan teori hukum. Saeflillah
menerangkan berbagai dimensi teoritik Hukum Transportasi Udara
dengan menyisipkan berbagai peristiwa hukum terkait, dalam
penjelasan yang cukup "berkisah" eksposisinya. Pada penjelasan
Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Transportasi Udara
Internasional (Bab IV), misalnya, ia menerangkan bahasan apa yang
dimaksud, sccara Hukum Transportasi Udara, mengenai "pengertian
dalam pesawat udara", dalam kaitan "Persyaratan Kapan Pengangkut
Udara Bertanggung Jawab (him. 118-122), Ini menyangkut persoalan
tanggung jawab pengangkut udara, ketika terjadi "kecelakaan", kepada
para penumpang pesawat (pengguna jasa angkutan). Sampai scjauh
manakah tanggung jawab perusahaan penerbangan? Tanggung jawab
itu dipikul apabila kecelakaan terjadi dalam pesawat udara [on board
the akcrafi), menurut Saefullah. Akan tetapi, apa atau kapan yang
dirnaksud dengan dalam pesawat udara itu tidak difenisikan oleh
Konvensi Warsawa tahun 1929. "Sepintas, kelihatannya ungkapan
dalam pesawat udara memberikan batasan-batasan secara jelas kapan
pengangkut harus bertanggung jawab," tulisnya. "Namun, dalam
praktik, ternyata tidaklah demikian." Kutipan berikut mendeskripsikan
bagaimana persoalan hukum ini dipaparkan dengan gaya eksposisi
Kualitatif (hlm.l 19-122).

Bila seorang penumpang terlempar dari pesawat udara, dan
mengalami Iuka-lul<a atau meninggal dunia di luar pesawat,
misalnya, karena tenggelam atau tertabrak mobil, atau dalam hal
terjadinya pendaratan darurat, para penumpang turun dan pesawat
dan menunggu di sekitar pesawat, kemudian mengalami kecelakaan,
apakah kecelakaan tersebut dapat diartikan terjadi dalam pesawat
udara dalam arti konvensi?
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Pada dua contoh perkara berikut, ternyata, bahwa menentukan
dalam pesawat udara dalam arti Pasal 17 Konvensi tidaklah mudah.
Dalam perkara Cbucter v. KIM Royal Dutch Airlines, penggugat
secelah naik ke pesawat dan diantar ke tempat duduknya, kemudian
bangkit kembali dan berjalan sepanjang gang menuju pintu di bagian
belakang pesawat yang masih terbuka untuk rnelambaikan tangannya
kepada anak perempuannya. Dia terjatuh ke lapangan sehingga luka-
luka. Pada waktu dia bangkit dari tempat duduknya sampai dia
jatuh, tanda fasten seatbelt di dalam pesawat masih tetap menyala.
Pengadilan berpendapat, bahwa kecelakaan yang menyebabkan
timbulnya kerugian/luka-luka tersebut termasuk dalam pcngertian
dalam pesawat udara menurut Pasal 17 konvensi Warsawa.
Akan tetapi, di dalam perkara HusserJ v. Swiss Air Transport Co.,
pengadilan berpendapat bahwa pengertian dalam pesawat udara itu
termasuk pula waktu selama berada di hotel Amman. Dalam perkara
ini, pesawat Swiss Air Transport sedang dalam penerbangan teraturnya
langsung dari Zurich ke New York ketika dibajak dan dibelokkan
dari arahnya ke suatu daerah gurun pasir dekat Amman, Jordania,
pada tanggal 6 September 1970. Para penumpang dipaksa untuk tetap
berada dalam pesawat selama kira-kira 24 jam. Penggugat dan para
penumpang wanita lainnya serta anak-anak kemudian dipindahkan
ke sebuah hotel Amman sampai tanggal 11 September 1970.
Penggugat menyatakan bahwa semenjak para teroris menguasai
pesawat sampai dia dibebaskan dan kembali ke Zurich, dia mengalami
berbagai macam penderitaan mental dan rasa cemas yang mendalam
karena takut dilukai atau dibunuh. Akibat kejadian tersebut, dia
menderita gangguan mental yang permanen. Menurut pihak tergugat
(Swiss Air Transport), pada waktu penggugat berada di hotel Amman
tidaklah dapat diartikan berada "dalam pesawat udara" menurut pasal
17 Konvensi.

Dalam perkara ini, pengadilan menafsirkan Pasal 17 tersebut dari
scjarah pembentukan Konvensi Warsawa, Menurut pengadilan,
para penyusun konsep Konvensi memaksudkan, bahwa dalam
pesawat udara (on board the aircraft) adalah masa antara naik
pesawat di tempat pemberangkatan sampai turun dari pesawat di
tempat pemberangkatan sampai tujuan suatu penerbangan. Karena
itu, semua peristiwa yang menyebabkan penggugat mengalami
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penderitaan/kerugian, selama masa antara meninggalkan Zurich dan
kembali ke Zurich, harus dianggap terjadi 'dalam pesawat udara'.
Penafsiran pengadilan tcrsebut didasarkan pada draft konvensi
Warsawa yang dipersiapkan oleh CITEJA selama sidang ketiganya
di Madrid, pada bulan Mei 1928. Pasal 20 dari draft konvensi (yang
tciah disempurnakan) kemudian menjadi Pasal 17 Konvensi Warsawa
berbunyi (paragraf pertama):
The period of carriage, for the application of the provision of the
present chapter, shall extend from the moment when travelers, goods
or baggage enter in the aerodrome ofdeparture, up to the moment
when they leave the aerodrome of destination; it shall not include any
carriage whatsoever outside the limits of the aerodrome otherwise
than by aircraft.

Dalam hubungan ini, Miller berpendapat bahwa adalah berbahaya
untuk menafsirkan Pasal 17 Konvensi dengan menggunakan sejarah
pembentukannya karena, pada saat-saat terakhir, para delegasi pada
Konvensi Warsawa menolak draft dari CITEJA tersebut. Selanjutnya,
permasalahan tersebut diserahkan kepada sebuah panitia perumus
tanpa disertai dengan suatu pedoman mengenai isi yang tepat bagi
teks yang baru.

Rupanya, Miller berpendapat bahwa penafsiran dari pengadilan
dalam perkara Husserl di atas terlalu luas. Dia mengemukakan,
memang betul banyak di antara para perumus kcnsep .Konvensi
memaksudkan bahwa pengangkut bertanggungjawab atas kerugian
yang terjadi antara tempat pemberangkatan dan tempat tujuan.
Namun, apa yang mereka maksudkan didasarkan pada anggapan
bahwa kerugian tersebut terjadi selama pengangkutan udara.
Miller juga menegaskan bahwa draft CITEJA tersebut dengan tegas
menentukan bahwa jangka waktu pengangkutan, dalam waktu mana
pengangkut bertanggung jawab, tidak termasuk penganglcutan dalam
bentuk apapun di luar batas suatu pelabuhan udara,
Dalam menanggapi perkara Husserl tersebut, Mankiewicz menyatakan
bahwa penafsiran yang demikian luas sebemamya tidak perlu. Dalam
perkara ini, hubungan sebab-akibat antara pembajalcan (hijacking)
yang terjadi di dalam pesawat udara dan penderitian yang dialami
selama dalam penahanan, di Amman, merupakan suatu rangkaian
peristiwa yang tak terpisahkan. Sehingga, meskipun penderitaan
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yang dialami para korban lersebut pada kenyataannya teriadi di luar
pesawat udara, harus tetap dianggap sebagai cerjadi di dalam pesawat
udara (on board the aircraft).

Namun demikian, untuk menyatakan apakah pengangkut udara
harus bertanggung jawab atas kerugian atau penderitaan yang dialami
para penumpang ketika berada di Hotel Amman, tentunya harus
dikaitkan dengan masalah apakah peristiwa pembajakan (hijacking)
tersebut merupakan 'accident' dalam arti konvensi atau bukan.
Seperti telah disebutkan di muka, bahwa dalam hal ini masih belum
terdapat kesepakatan.

Untuk menghindarkan penafsiran yang berbeda-beda sehingga
menimbulkan adanya kecidak pastian hukum, maka sebaiknya dalam
usaha-usaha penyempurnaan konvensi Warsawa yang sedang terus
dilakukan,. istilah di dalam pesawat udara (on board the aircraft)
perlu diberikan definisi yang jelas.
Menurut hemat penulis, dart segi yuridis, pengertian 'di dalam
pesawat udara' (on board the aircraft) tidaklah berarti semata-mata
bilamana penumpang secara fisik berada di dalam pesawat, tetapi juga
termasuk bila penumpang berada (secara fisik) di luar pesawat yang
disebabkan karena keadaan yang tidak normal. Artinya, keberadaan
penumpang di luar pesawat tersebut bukan Itarena berakhirnya
pcrjalanan sebagaimana disebut dalam perjanjian angkutan. Sehingga,
bilamana penumpang tersebut menderita kerugian atau kecelakaan
selama di luar pesawat yang disebabkan keadaan tidak normal
tersebut, pengangkut tetap harus bertanggung jawab. Tentu saja.
pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya bila kerugian
atau kecelakaan tersebut disebabkan oleh kesalahan si penumpang
sendiri atau karena keadaan kesehatannya.

Paparan-paparan eksposisi macam ini muncui di banyak bagian
penjelasan Saefiillah. Dengan bahasa yang cukup jernih, pernak-pernik
dari pelbagai delik persoalan hukum menjadi bahasan yang menatik.
Pembaca seakan dibawa pada posisi sebagai perusahaan penerbangan,
para agen, perusahaan asuransi, para pengelola bandar udara, dan para
penumpang serta pemilik bagasi dan kargo, dan pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya, pada urusan hukum Transportasi Udara.
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Demikianlah satu contoh bagaimana kupasan persoalan
hukum, yang biasanya, dingin dan kaku oleh pasal-pasal dan delik-
delik hukum dipaparkan secara eksposisi Kualitatif.

Memaparkan Argumen yang Persuasif

Tujuan tulisan ini dipakai penulis yang ingin menyatakan
argumentasinya dengan meyakinkan kepada pembacanya. Penulis
memakai bentuk argumen ketika ia merasa kebenaran pandangannya
membutuhkan sesuatu penyampaian pesan yang benar-benar dapat
meyakinkan orang lain. Unsur persuasi menjadi penting ketika
proses penyampaian pendapatnya membutuhkan sebuah gaya
yang bisa membuat pembaca tidak terasa tengah dipaksa. Persuasi
menjadi cara penerimaan pesan yang seolah pembaca menemukan
sebuah kebenaran tanpa prejudice kepada penulisnya. Argumen yang
persuasif menjadi sebuah wilayah penyampaianpesan yang sejalur.

Selubung kultur, yang membuat (in)toleransi, dalam
perhubungan budaya, dicatat Thomas L.Friedman. Friedman ialah
peraih Pulitzer Prize kali untuk berbagai tulisannya di The New
York Times, tempat ia menulis di kolomnya berbagai hal tentang
foreign affairs. Ia adalah penulis buku-buku bestsellers: From Beirut
toJerusalem (1989), The Lexus and the Olive Tree (1999), Longitudes
and Attitudes (2002), and The World Is Flat (2005).

Dalam buku "Hot, Flat, and Crowded: Why We Need A Green
Revolution And How It Can Renew America" (2008), Friedman
menulis banyak hal tentang Amerika. Dalam catatannya yang
terkait dengan persoalan toleransi kultur, ia mengisahkan dengan
enak tentang konsulat AS, di Turki. Lewat konsultat AS, Friedman
mencermati tentang selubung "kultur" Amerika yang dapat
memperparah hubungan AS di Tlmur Tengah. Ringkasan kisahnya
(him. 3-4) adalah sebagai berikut;
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Pada bulanjuni 2004, saya mengunjungi London dengan putri saya
Orly. Satu malam kami pergi untuk mdihat Billy Elliot bermain di
sebuah teater dekat Stasiun Victoria. Selama istirahat, saya berdiri,
mcregangkan kaki di lorong di kursi sebelah, ketika seorang asing
mendekati dan bertanya,

"Apakah Anda Mr Friedman?"

Ketika saya mengangguk, dia memperkenalkan diri:

"Nama saya Tinawi Emad. Saya seorang Suriah-Amerika yang bekerja
imtuk Booz Allen, perusahaan konsultan."

Tinawi mengatakan ia tidak setuju dengan beberapa kolom yang saya
tulis, terutama tentang Timur Tengah. Tapi, ada satu kolom yang ia
suka, dan sampai kini masih disimpan.

"Yang mana?" Saya bertanya dengan penuh rasa ingin tahu.

"Yang diberi judul "VChere Birds Don't Fly!'kttanya.
Untuk beberapa saat, saya bingung. Saya ingat judul itu, tapi tidak
ingat kolom atau waktunya. Kemudian dia mengingatkan. Tulisan
Itu tentang konsulat AS baru di Istanbul, Turki - pasca targedi 9/11.
Selama bertahun-tahun Konsulat AS di Istanbul berkantor pusat di
Palazzo Corpi, sebuah bangunan tua yang megah dan khas di Jantung
kota distrik bisnis, yang ramai dan macet antara pasar, kubah masjid,
dan arsitektur gedung-gedung campuran Utsmani dan modern.
Dibangun pada tahun 1882, dan dibeli pemerintah AS dua puluh
lima tahun kemudian, Palazzo Corpi dibatasi pada tiga sisi oleh
jalan-jalan sempit dan penuh sesak, dan menjalin kehidupan dengan
Istanbul. Sebuah tempat yang nyaman di Turki untuk mendapatkan
visa, untuk membaca di perpustakaan, atau untuk berkasak-kusuk
dengan pada diplomat Amerika.

Namun, kemudian, bangunan itu dirombak. Ini berkaitan dengan
kebijakan AS dalam mcningkatkan keamanannya pada berbagai
kedutaan besar, pasca 9/11, di berbagai belahan dunia. Konsulat
Palazzo Corpi pun ditutup. Bulan Juni 2003, konsulat AS dibuka
di Istinye, di sebuah distrik terpencil yang cukup jauh dari kota,
Luasnya 22 hektar, dibangun di atas bukit batu, 15 kali lebih besar
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dari konsulat lama. Federal Times (25 April 2005) melaporkannya,
dengan keterangan AS kini memerlukan konsulat yang memiliki
dinding pellndung yang jaraknya 100 meter dari bangunan kedutaan.
Dinding-dinding, dan penghalangnya, hams bisa melindungi dari
pelbagai ledakan dan serudukan kendaraan.

Para penjaga ditempatkan di sekeliling fasilitas. Pintu dan
jcndelanya antipeluru, tak mudah ditembus dengan paksaan. Gedung
baru itu juga cukup kuat untuk menahan gempa dan bom. Mereka
juga cukup kuat untuk mencegah sebagian besar pengunjung, teman,
dan sekutu. Dan, bagi Friedman sendiri, ketlka melihatnya, pada
tahun 2005, bangunan konsulat AS di Turki itu, seperti penjara dengan
tingkat keamanan maksimum. "Yang tidak ada," menumt Friedman
(him. 4), " adalah parit-parit yang penuh dengan buaya, dan papan
pengumuman bertuliskan huruf merah yang besar-besar: Attention!
You are now approaching the U.S. consulate in Istanbul. Any-
sudden movements and you will be shot without warning, ALL
VISITORS WELCOME" (Perhatianl Anda sekarang mendekati
Konsulat AS di Istanbul. Setiap gerakan tiba-tiba, Anda akan ditembak
tanpa peringatan. SEMUA PENGUNJUNG SELAMAT DATANG.)
Bangunannya jadi mirip penjara Turki di film Midnight Express,
buatan Holywood.

Di sinilah Friedman merasa miris. la melihat benturan gap
budaya, yang saling berkait. Karena berkat bangunan macam itu,
tampaknya, bcberapa diplomat AS masih hidup. Pada 20 November
2003, Presiden George W. Bush bertemu perdana menteri Inggris,
Tony Blair, di London. Enam bulan setelah Konsulat AS yang baru
dibuka, teroris Muslim Turki meledakkan bom truk di HSBC Bank

dan konsulat Inggris di Istambul. Peristiwa itu menewaskan tiga
puluh orang. dan melukai paling sediklt empat ratus orang lainnya.
Letak konsulat Inggris itu hanya beberapa langkah kaki dari Palazzo
Corpi.
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Salah satu teroris yang ditangkap setclah serangan menyatakan
bahwa sebenarnya kelompoknya tadinya ingin meledakkan konsulat

AS yang baru. Tapi, setelah memeriksa fasilitas di Istinye, mereka
kesulitan untuk menembusnya. Seorang pejabat senior diplomat
Amerika Serikat di Istanbul mengatakan kepada Friedman tentang
penjagaan yang dilakukan di konsulat AS yang baru, bahwa
saking ketatnya penjagaan bahkan serangga lalat pun tak mampu
menembusnya. Konsulat AS tidak akan membiarkan "burung terbang
di atasnya", Where Birds Don't Fly! Friedman selalu terkenang akan
pernyataan itu. "I never forgot that image," tuiisnya (him. 5): It was so
well guarded they dent even let birds fly there Dan dalam catatan
Friedman kemudian, pada 9 Juli 2008, polisi Turki telah menembak
tiga teroris yang mencoba memanjat dinding konsulat AS.

Friedmand kemudian merasakan apa yang digelisahkan oleh
Tinawi, orang yang menyapanya di gedung teater itu. "Tinawi and
I", jeiasnya, "swapped impressions about the corrosive impact such
security restrictions were having on foreigners' perceptions ofAmerica
and on America's perceptions of itself."

Penjelasan Friedman iebih lengkapnya (him. 5):

As an Arab-American, he was clearly bothered by this, and be could
tell from my column that I was too.

Because a place where birds don't By is a place where people don't
mix, ideas don't get sparked, friendships don't get forged, stereotypes
don't get broken, collaboration doesn't happen, trust doesn't get
built, and freedom doesn't ring. That is not the kind ofplace we want
America to be. That is not the kind of place we can afford America
to be. An America living in a defensive crouch cannot fully tap the
vast rivers of idealism, innovation, volunteerism, and philanthropy
that still Bow through our nation. And it cannot play the vital role it
has longplayed for the rest of the world—as a beacon of hope and the
country that can always be counted on to lead the world in response
to whatever is the most important challenge ofthe day. We need that
America—and we need to be that America—more than ever today.
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Dengan alasan inilah, antara lain, Friedman menulis buku Hot, Flat,
and Crowded: Why Wh Need A Green Revolution And How It Can
Renew America (2008). la raeraantau kehidupan dunia kini, melalui
sudut pandang persepsi keamerikaannya, secara menarik dan segar.
Amerika, dinilainya, telah kehilangan arah dan tujuan nasionalnya
sejak peristiwa "9/11", runtuhnya bangunan megah pusat bisnis
World Trade Centre (WTO). Dan, ketidakmampuan Amerika
mengajak dunia internasional untuk memikirkan krisis lingkungan
global, dari urusan makanan, bahan bakar, sampai hutan. la seperti
member! petuah, dengan nada santai, tentang persepsi yang mesti
ditegakkan kembali untuk mengembalikan kehidupan manusia di
dunia ke dalam lingkungan yang sehat antarbangsa dalam lintasan
trans-budaya. Dan, tentu saja, dengan tetap mcminta Amerika "hidup"
kembali, bangkit kembali, dalam upaya mengembalikan dunia pada
asas perikehidupan semula.

Dalam buku sebelumnya, The World is Fiat (2007) yang
fcnomenal dan best seller itu, Friedman mengajak pembaca
memandang dunia dengan cara yang berbeda. Kehidupan lintas-

manusia antarbangsa atau antarnegara yang sudah setipis piring,
saking tak dapatnya batas-batas disekat-sekat antarmanusia di banyak
tempat. Berbagai billboard iklan yang berseru-seru, dengan banyak
produk, dan mengiming-imingi kehidupan masyarakat Amerika, kini
sudah bisa dilihat dan dirasakan di Bangalore, India. Pertugas layanan
publik versi India pun, aksen dan cengkokan suaranya sudah tidak
dikenali lagi: apakah "made in" Amerika atau India.

Dan, dalam buku "Hot, Flat, and Crowded" ini, Friedman

menuturkan beberapa amatan tentang sebab-musabab bagaimana
dunia yang menjadi "panas, datar, dan sesak". la merujuk pada
bertambahnya "suhu" peraanasan global [global warning),
pertumbuhan kelas menengah dalam memainkan globalisasi sebagai
jalan aktualisasi kelas sosial - yang tak lagi mau dikerangkeng batas
kenegaraan dan kebangsaan, serta penjumlahan daya populasi
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penduduk di tiap wilayah dan teritori yang kian cepat. Ini akan
membahayakan kehidupan di planet bum! bila tidak disadari.
Ancaman akan saling berkelindan di tiap penjuru dan sudut bumi,
akan mendampak pada ketidakstabilan ekosistera dan rentetan
persoalan kehidupan- lainnya. Friedman menyebut langkah Code
Green: langkah supaya tidak boros, langkah dean energy, langkah
menolak inefisiensi energi, dan konservasi. Dan, tentu saja, Friedman
meminta Amerika turun tangan, membenahi, dan menggerakkan
langkah Code Green. Langkah ini akan menyembuhkan Amerika dari
banyak sakit.

Tawaran Revolusi Hijau Friedman, pada proyek inovasi Amerika
ini, bukanlah revolusi yang "bermimpi" dalam sekejap perubahan
terjadi. la meminta Amerika untuk mengubah pola hidup berwawasan
Code Green, dari pola berkendaraan, melihat tagihan listrik, dan
udara bersih. Berbagai argumen Friedman disampaikan dengan nilai
persuasi pada kitaran gaya yang hangat, menggugah, tajam, dan
meski mengancam, namun tak melelahkan retoriknya. Tak membuat
pembaca was-was diteror. "Jika kita ingin tetap berada sebagaimana
adanya," tulisnya (him. 21), "y^itu, jika kita ingin mendapatkan
teknologi, ekonomi, dan moral kepemimpinan dan planet yang layak
huni, kaya dengan tctumbuhan dan hewan, singa dan macan tutul,
dan komunitas orang yang dapat hidup berkelanjutan

Contoh berikut adalah tulisan E.Kusnadiningrat^ mengenai Hassan
Hanafi: Islam Adahh Protes, Oposisi, dan Revolusi. Kusnadiningrat
mengargumcntasikan ketokohan Hassan Hanafi di dalam literatur
politik keislaman. Hassan Hanafi - yang merupakan Guru Besar pada
Fakultas Filsafat di Universitas Kairo, diargumentasikan dalam sosok
pemikir, pembaharu, dan reformis di dalam membawakan pemikiran-

5  Kusnadiningrat. E. (2003). Hjssjn Ha/ij/7; /a/am Adahh Protes, Oposisi, dsn Revolusi.
http//islamlib.com/id/indM.php?page-archives!cmode-auchori(id-77<200S-12-25: 2.29>;
Tokoh, 01/01/2003).
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pemikiran keagamaan, revolusi, dan perubahan sosial dl kancah
politik keislaman.

Karakter ketokohan semacam itu dijelaskan melalui perjalanan
pemikiran Hanafi, yang diklasiftkasikan ke dalam "tiga periode"
karya-karya Hanafi: periode tahun 1960-an, periode tahun I970-an,
dan periode tahun 1980-an sampai dengan 1990-an. Kusnadiningrat
kemudian mengontraskan tipikal pemikiran Hanafi ke dalam Teologi
Tradisional Islam. Hanafi diletakkan ke dalam posisi inteiektual
yang merekonstruksi teologi tradisional Islam: untuk pencapaian
"kemerdekaan, kebebasan, kesamaan sosial, penyatuan kembali
identitas, kemajuan, dan mobilisasi massa" di kalangan dunia
muslim.

Untuk mencapai kesimpulannya, Kusnadiningrat mengurut
argumentasinya ke dalam tiga bagian: Riwayat Hidup dan Kondisi Sosio-
Kultural Mesir, Perkembangan Pemikiran dan Karya-Karyanya, dan
Sekitar Pandangan Hassan Hanafi tentang Teologi Tradisional Islam

Pada bagian awal uraiannya, Kusnadiningrat mengelaborasi
biografis Hassan Hanafi berdasar kondisi sosio-kulturai Mesir. Hanafi
lahir pada 13 Februari 1935 di Kairo, di dekat Benteng Salahuddin,
daerah perkampungan Al-Azhar. "Koca ini", menurut Kusnadiningrat,
"merupakan tempat bertemunya para mahasiswa muslim dari seluruh
dunia yang ingin beiajar, terutama di Universitas Al-Azhar." Tradisi
keilmuan berkembang di sana sejak lama. Mesir, mengutip Luwis
Twad, dalam Dirasat fi al-Hadlarat (Kairo: Dar al-Mustaqbal al-
'Arabiy, 1989, him. 133) - merupakan kota yang disinggahi berbagai
peradaban penting, di lintasan historis dan kultural, seperti: fase
Fir'aun, Romawi, Bizantium, Arab, Mamluk, dan Turki, bahkan

sampai dengan Eropa modern. Ini menegaskan Kairo, Mesir, sebagai
sebuah wilayah yang memengaruhi awal perkembangan pemikiran
Hassan Hanafi.

Masa kecil Hanafi berada di masa penjajahan dan dominasi
pengaruh bangsa asing. Keadaan ini memunculkan sikap patriotik dan
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nasionalisyangkuat. Padausia 13 tahun iamendaftarjadl"sukarelawan
perang melawan Israel" (1948). la ditolak. Pemuda Muslimin

menganggap usianya terlalu muda. Tapi, yang mengherankannya, ia
ditolak karena tak punya latar kelompok Pemuda Muslimin. Dari
Sana, ia melihat Mesir saat itu mempunyai persoalan "persatuan
dan perpecahan". Hanafi menolak peng-kotak-kotakan cara berpikir
kalangan muda Islam. Ia kecewa, dan memutuskan mcndalarai
pemikiran-pemikiran keagamaan, revolusi, dan perubahan sosial.
Dan, tertarik dengan pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb, seperti
Keadilan Sosial dalam Islam.

Menurut Kusnadiningrat, gerak-gerik kegelisahan intelektual
Hanafi, di sisi praksis ini, dapat dibaca, di antaranya, dalam Hassan
Hanafi, AlSalafiyat Wa Al-'Ilmaniyat Fi Fikrina AI-Mu'ashlr ("dalam
al-Azminat, III, 15, 1989). Pada tahun 1952-1956, Hanafi beiajar
filsafat di Universitas Cairo. Saat itu, Mesir tengah guncang oleh
pertentangan yang cukup tajam, seperti pertentangan antara kalangan
Ikhwan dengan gerakan revolusi (1954). Hanafi memilih, menolak,
dan memroses harapan. la menaruh harapan pada Muhammad
Najib karena kelugasan komitmen dan visi keislaman, ia menolak ide
revolusi Gamal Abdul Nasser, ia memroses posisi "seorang pemikir,
pembaharu, dan reformis".

Selanjutnya, Hanafi merambah pemikiran ke Prancis,
Universitas Sorbone (1956-1966). Ia bertemu ikiim intelektual, untuk
persoalan negerinya. la merabaca, dan berpikir metodologis, "melaiui
kuliah-kuliah maupun bacaan-bacaan atau karya-karya orientalis". la
beiajar metodologi berpikir, pembaharuan, dan sejarah filsafat dari
reformis Katolik, jean Gitton. la "beiajar fenomenologi dari Paul
Ricouer, analisis kesadaran dari Husserl, dan bimbingan pcnulisan
tentang pembaharuan Ushul Fikih dari Profesor Masnion."

Dinamika politik Mesir merabuat Hanafi berpikir tentang
tanggung jawab politik ilmuwan pada nasib bangsanya. Pada pada
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1987, ia menerbitkan AI-Dw W3 al-Tsaurah fl Mishr 1952-1981, yang
terdiri dari 8 jilid, yang menghimpun berbagai artikelnya (1976-
1981). Karya itu, menurut Kusnadiningrat, berisi perobicaraan dan
analisis tentang kebudayaan nasional dan hubungannya dengan
agama, hubungan antara agama dengan perkembangan nasionalisme,
tentang gagasan "Kiri Keagamaan" dalam berbagai gerakan
keagamaan kontemporer, fundamentalisme Islam, serta "Kiri Islam
dan Integritas Nasional". Hanafi menemukan salah satu penyebab
konflik berkepanjangan di Mesir: "tarik-menarik antara ideologi
Islam dan Barat dan ideologi sosialisme." Ia mengargumentasikan
berbagai fakta penyebab berbagai tragedi politik, dan menganalisis
pemunculan radikalisme Islam.

Sepulang dari Perancis, Hassan Hanafi memilih gerakan
nasionalisme. Ia menyaksikan Mesir dikalahkan Israel dalam perang
pada tahun 1967. Ia menulis ke berbagai media tentang perjuangan
nasionalisme. Ia mengajar. Bukan hanya di Universitas Kairo. Ia
menjadi Profesor Tamu di Prancis (1969), dan Belgia (1970), serta
mengajar di Universitas Temple, Amerika Serikat (I971-I975). la pcrgi
ke Amerika karena pemerintah keberatan dengan aktifitasnya di Mesir.
Di AS, ia menulis dialog antaragama dengan revolusi. Sepulang dari
AS, ia menulis pembaruan pemikiran Islam. Sepanjang 1980-1987,
ia berkelana ke Belanda, Swedia, Portugal, Spanyol, Prancis, Jepang,
India, Indonesia, Sudan, dan Saudi Arabia. Pelbagai periemuannya
dengan para pemikir di berbagai negara, menurut Kusnadiningrat,
telah menajamkan wawasan tentang berbagai persoalan dunia Islam.

Untuk membangun sosok Hanafi, yang mendimensikan alun
"Prates, Oposisi, dan Revolusi", pada bagian kedua, Kusnadiningrat
mengonstruk Perkembangan Pemikiran dan Karya-Karya dari Hassan
Hanafi. Alur uraian terbagi ke dalam tiga periode: "periode pertama
berlangsung pada tahun-tahun 1960-an; periode kedua pada tahun-
tahun 1970-an, dan periode ketiga dari tahun-tahun 1980-an sampai
dengan 1990-an."
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Pcriode 1960-an ialah periode Hanafi menggerus filsafat dan
ilmu sosial di ranah Francis. Penggaliannya (1956-1966) ini kelak
memengaruhi rekonstruksl pemikiran Islam yang digelorakan Hassan
Hanafi. Selama di Francis, ia meneliti "metode interpretasi sebagai
upaya pembaharuan bidang ushul fikih (teori hukum Islam, Islamic
legal theor^". Ia mendalami "fenomenologi sebagai metode untuk
memahami agama' dalam konteks realitas kontemporer." Risetnya,
meraih gelar doktor pada Universitas Sorbonne, dalam disertasi
berjudul Essai sur la Methode d' Exegese {Esai Centang Metode
Penafsiran), setebal 900 halaman; yang menguraikan pemikiran
Hanafi tentang ilmu ushul fikih di latar fenomenologi Edmund
Husserl.

Kusnadiningrat membaca, awalnya, Hanafi masih memakai
nalar "ilmiah murni". Tapi, pada akhir 1960-an, arahnya berbeda.
Hanafi memakai warna progresif dan pembebasan (MAa/rt/r), mengajak
kaum muslim menegakkan "keadilan soslal". Ia mengorientasikan
ideologi populis. Sampai awal 1970-an, Hanafi banyak menelusuri
kekalahan Islam melawan Israel (1967). Ia menulis di berbagai media
massa, seperti Al Katib, Al-Adab, Al-Fikr al-Mu'ashIr, dan Mimbar
Al-Islam.

Pada periode kedua (1971-1975), Hanafi banyak menelisik
sebab-sebab ketegangan berbagai kelompok kepentingan di Mesir,
terutama antara kekuatan Islam radikal dengan pemerintah. Situasi
politik Mesir sedang tidak stabil: sikap Anwar Sadat yang pro-Barat,
dan longgar pada Israel (membuatnya terbunuh pada Oktober
1981).

Pada 1976, kumpulan tulisannya dibukukan, dengan judul
Qadbaya Mu'ashirat fi Fikrina al-Mu'ashir. Buku ini, menurut
Kusnadiningrat, mendeskripsikan realitas Arab saat itu, menganalisis
para pemikir dalam menanggapi problema umat, dan pembaruan
pemikiran Islam menghidupkan khazanah tradisional Islam. Pada
1977, ia menerbitkan Qadbaya Mu 'ashirat fi al Fikral-Gharib. Buku
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kedua ini, menurut Kusnadiningrat, mendiskusikan pemikiran Barat
ketika memahami persoalan masyarakat dan melakukan pembaruan.
Hanafi merambah pemikiran Spinoza, Voltaire, Kant, Hegel,
Unamuno, Karl Jaspers, Karl Marx, Marx Weber, Edmund Husserl,
dan Herbert Marcuse. Hanafi mengusulkan pemberdayaan umat,
mengangkat posisi kaum muslim yang lemah, melawan superior
Barat. Dua terminologi itu kelak jadi pokok pemikiran Hanafi, dan
dituiisnya dalam buku AJ-Turats wa al-Tajdid (Tradisi dan Pembaruan),
dan Al-lstighrab (Oksidentalisme).

Periodekctiga, dari 1980-an sampaiawal 1990-an, Hassan Hanafj
dipengaruhi suhu politik yang lebih stabil dibanding masa-masa
sebelumnya. Hanafi menulis AI-Turats wa al-Tajdid yang berisi
konseptualisasi dasar pembaharuan, dan langkah-langkahnya. Pada
periode ini, Hanafi menerbitkan Dirasat Islamiyyab (1981). la juga
menulis AJ- Yasar AI-}s}amiy{Ydt'i Islam): sebuah "manifesto politik".
Dan, dikembangkan lagi, di dalam lima jilid karya selanjutnya yang
diberi judul Min AI-Aqidah da AI-Tsaurab (1988). Isinya merinci
konsep dasar "pembaruan" yang dicanangkan Hanafi, dan dinilai
karya monumental Hassan Hanafi.

Pada tahun-tahun 1985-1987, Hanafi lebih banyak menulis
artikel presentasi untuk berbagai seminar di beberapa negara, seperti
Amerika Scrikat, Prancis, Belanda, Timor Tengah, Jcpang, termasuk
Indonesia. Buah pemikirannya ditampung ke dalam buku Religion,
Ideology, and Development (1993), dan buku Islam in tbe Modern
World (2 jilid). Hanafi mengeksplor kajian-kajian agama dan
filsafat, serta ekonomi dan teknologi. Pemikiran Hanafi, menurut
Kusnadiningrat, mencoba "meletakkan posisi agama serta fungsinya
dalam pembangunan di negara-negara dunia ketiga." Hanafi,
selanjutnya, banyak mcmbicarakan paradigma baru ajaran Islam
dan kebutuhan kaum muslimin. Pemikiran Hanafi ini, antara Iain,
dipengaruhi pergeseran sosialisme Nasser oleh wacana nasionalisme-
pragmatik Anwar Sadat. Orientasi "universalistik" ini, di satu sisi.
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menurut Kusnadinmgrat, ialah upaya Hanafi mengintegrasikan
wawasan kaum muslimin ke dalam "penegakan martabat manusia
melalui pencapaian otonomi individual bagi warga masyarakat;
penegakan kedaulatan hukum, penghargaan pada HAM, dan
penguatan {empowerment) bagi kekuatan massa rakyat jelata."

Upaya itu, nilai Kusnadiningrat, dimulai Hanafl melalui
"pengembangan epistemologi ilmu pengetahuan baru". Postulatnya:
"Orang Islam tidak butuh hanya sekadar menerima dan mengambil
alih paradigraa ilmu pengetahuan modern Barat yang bertumpu
pada materialisme, melainkan juga harus mengikis habis penolakan
mereka terhadap peradaban ilmu pengetahuan Arab." Hal itu
diiakukan antara lain melalui "seleksi dan dialog konstruktif sama
sisi mempelajari "Oksidentalisme" {al-Istighrsb, ilmu-ilmu kebaratan)
dengan "Orientalisme" (al-Istisyraq, ilmu-ilmu ketimuran). "Dengan
pandangan ini," nilai Kusnadiningrat, "Hassan Hanafl memberikan
harapan Islam untuk menjadi mitra bagi peradaban-peradaban lain
dalam penciptaan peradaban dunia baru dan universal."

Pada bagian (ketiga) akhir, Kusnadiningrat mengulas Sekitar
Pandangan Hassan Hanafl tcntang Teologi Tradisional Islam.
Di sini, Hassan Hanafi diletakkan sebagai pengutip pemikir Barat
pra-raodern dan modern. Kusnadiningrat, memakai temuan Kazuo
Shimogaki dan Isaa J. Boulatta, menunjukkan Hanafi: sebagai
modcrnis-liberal yang menyerap ide-ide liberalisme Barat, demokrasi,
rasionalisme dan pencerahan; yang berlandaskan tiga pemikiran: 1)
tradisi atau sejarah Islam; 2) metode fenomenologi, dan; 3) analisis
sosial Marxian.

Kusnadiningrat akhirnya menekankan upaya Hanafi terhadap
perubahan orientasi konseptual di dalam teologi Islam. Pemikiran
Hanafi menumbuhkan upaya merekonstruksinya teologi tradisional.
Menurut Kusnadiningrat, bagi Hanafi, teologi tradisional muncul
dari konteks sejarah penolakan "wakil-wakil dari sekte-sekte dan
budaya lama" terhadap "trasedensi Tuhan", inti sistem kepercayaan
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Islam. Sejarah itu kini mengalami perubahan konteks sosio-politik,
"Islam mengalami berbagai kekalahan di berbagai medan pertempuran
scpanjang periode kolonisasi." Hanafi menawarkar. perubahan
kerangka konseptual baru, "yang berasal darl kebudayaan modern."
Sejarah teologi, kutip Kusnadiningrat pada Hanafi, adalah sejarah
proyeksi keinglnan manusia ke dalam Kitab Suci itu: "Setiap ahli
teologi, atau penafsir, melihat dalam Kitab Suci itu sesuatu yang ingin
mereka lihat. Ini menunjukkan bagaimana manusia menggantungkan
kebutuhan dan tujuannya pada naskah-naskah itu."

Akan tetapi, rekonstruksi teologi itu bukan membuang tradisi-
tradisi lama, Rekonstruksi dilakukan justru untuk mengantisipasi
tantangan baru yang berdatangan, untuk terus memelihara kemurnian
konsep teologi. Keaktifan diperlukan di dalam memelihara tradisi, dan
menghadapi realitas dunia. Dan, "dialektika harus dilakukan dalam
bentuk findakan-tindakan, bukan hanya terdiri atas konsep-konsep
dan argumen-argumen antara individu-individu, melainkan dialektika
berbagai masyarakat dan bangsa di antara kepentingan-kepentingan
yang bertentangan." Rekonstruksi macam itu akan memberi

jalan harapan kaum muslimin bagi pencapaian "kemerdekaan,
kcbebasan, kesamaan sosial, penyatuan kembali identitas, kemajuan
dan mobilisasi massa." Teologi macam ini mcmbumikan wacana
kalam dan percakapan ke dalam realitas kemanusiaan yang tengah
bergaung.

Dari postulat macam itu, Kusnadiningrat kemudian
mengonstruksi argumentasinya eksposisi, dalam paparan berikut:

Asumsi dasar dari pandangan teologi semacam ini adalah bahwa
Islam, dalam pandangan Hanafi, adalah protes, oposisi dan revolusi.
Baginya, Islam memiliki makna ganda. Pertama, Islam sebagai
ketundukan; yang diberiakukan oleh kekuatan polirik kelas atas.
Kedua, Islam sebagai revolusi, yang diberiakukan oleh mayoritas yang
tidak berkuasa dan kelas orang miskin. Jika untuk merapertahankan
status-quo suatu rezira politik, Islam ditafsirkan sebagai tunduk.
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Sedang jika untuk memulai suatu perubahan sosial polltik melawan
status-quo, maka harus menafsirkan Islam sebagai pergolakan.
Secara gensrik, istilah aslama adalah msnyerahkan diri kepada Tuhan,
bukan kepada apa pun yang lain. Pengertian ini secara langsung
menyatakan sebuah tindakan ganda: Yaitu menolak segala kekuasaan
yang tidak transendental, dan menerima kekuasaan transendental.
Makna ganda dari kata kerja aslama, dan kata benda Islam ini,
menurut Hanafi, dengan sengaja disalahgunakan untuk mendorong
Islam cenderung pada salah satu sisinya, yaknt tunduk. Maka,-
rekonstruksi teologi tradisional itu berarti pula untuk menunjukkan
aspek lain dari Islam yang, menurutnya, sengaja disembunyikan,
yakni penolakan, oposisi dan pergolakan, yang merupakan kebutuhan
aktual masyarakat muslim. Di dalam hal ini, karena selalu terkait
dengan masyarakat, refleksi atas nilai-nilai universal agama pun
mengikuti bentuk dan struktur kemasyarakatan, struktur sosial dan
kekuatan politiL

Beberapa hal yang penting dicatat dalam kaitan teknik penguraian
ini, ialah kcrangka argumentasi yang diajukan. Penulis sebaiknya
mengerangkakannya dengan berbagai literatur (data, referensi, riset) yang
memiliki nilai relaitifitas keakurasian dan kelengkapan yang cukup baik.
Persuasi menjadi sebuah alat yang lebih mudah raembantu penyampaian
nilai argumentasi tersebut. Berbagai argumentasi akan menjadi mudah
diproposisikan ke dalam tesis-tesis yang bersifat persuasif.

Di era informasi, yang semakin lintang pukang dari berbagai
penjuru, kini semakin memerlukan paparan yang memiliki perspekrif
argumentasi yang jeli, tajam, dan bila perlu belum disentuh pihak
lain. Nilai kontroversial sebuah argumentasi menjadi, sepersis nilai
sensasionalitas, semakin raenambah kecenderungan masyarakat untuk
mengamatinya. Namun, untuk itu pula, penulis mesti menyajlkan
berbagai logika-penjelas yang cukup rigid untuk mendukung tesis-
argumentasinya. Makin kuat, misalnya, daya pembuktiannya,
makin kuat daya tembusnya kepada agenda setting persoalan yang
dikupasnya.
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Meski pendekatan rasional tersebut dapat meyakinkan dan
mempersuasi pembaca, efektifitas sebuah tulisan argumentasi dan
persuasi dapat dipertinggi dengan elemen yang lain: emosi. Penulis
yang merasakan kekuatan isunya amat tinggi, biasanya, menginginkan
pembacanya merasakan bagaimana kehandaian penulisnya: dengan
sengaja menampilkan eksplorasi argumen ke banyak dimensi
informasi, demi untuk mencapai rasa hormat dan kaguni pembaca.

Selain Itu adalah kedalaman emotif yang dapat menjadi jalan
merubah pendapat pembaca: malah, dalam titik tertentu, melalui
racikan uraian yang dapat memagut rasa sentimentalitas pembaca,
penulis dapat melipatgandakan daya tarik tulisannya untuk tema-
tema tertentu. Tapi unsur emosi tidak dapat dipakai sepenuhnya,
karena unsur emosi digunakan hanya untuk menguatkan rasionalisasi
argumen penulis di raana perlu.

Gagasan utama penulis, kadang, perlu "dipertcntangkan" di
dalam tulisan argumentatif dan persuasif. Hal itu berguna untuk
menunjukkan tIdak akuratnya, tidak efektinya, dan tidak bergunanya
gagasan yang hendak diserang penulis. Namun dengan tetap membuat
argumen tersebut tetap terbuka untuk tidak disepakati, maka itu
penulis harus menjaga argumennya untuk tidak mendiskreditkan
penulis lain yang bertentangan dengannya: karena semua rincian
argumen harus tertuju pada subyek bahasan, bukan kepada pribadi
orang yang membawakan pendapat yang berlainan.

Kombinasi

Di dalam praktiknya, berbagai format alur menulis itu dapat'
digabungkan. Penulis mengombinasikan format alur penjelasannya
di berbagai bagian laporannya. Hal itu tidak menjadi masalah.
Format alur penulisan dikerangka untuk membantu penulis di
dalam menjelaskan uraiannya secara jelas, gamblang, enak, dan runut.
Pembaca dapat mengenali apa yang hendak disampaikan penulis.
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Bcrikut ini adalah contoh bagaimana mengalurkan sebuah
tulisan secara kombinasi. Elizabeth Fuller (2002)' mengalurkan tulisan
berjudul Indonesia: Sebuah Budaya Kekerasan? Fokus utama Collins
membahas kekerasan yang terjadl di Indonesia. la melebarkan fokus
utama itu ke dalam fokus-fokus uraian tertentu. Gaya mengalurkan
secara eksposisi dicampur argumen-persuasif, dibantu kekuatan
deskriptif, dan sedikit naratif di sana-sini, dilakukannya. Namun,
pengombinasian Naratif, Deskriptif, Eksposisif, dan Argumen-
persuasif, dikembangkan tanpa terasa di banyak tempat.

Berbagai telaahah fokus Collins - mantan Direktur Program
Kajian Asia Tenggara, Ohio University, serta Associate Professor,
Department of Philosophy, Ohio University, Athens, Ohio -
menjelaskan soal kekerasan yang terjadi di Indonesia. Collins memokus
dimensi kekerasan pada rentang waktu periode awal 1960-an dan pasca-
Suharto, dengan contoh peristiwa kekerasan di Sumatera Selatan.
Hal itu didapati dari hasil observasi dan wawancara dengan warga
setempat dan wartawan-wartawan Sriwijaya Pos di Palembang, pada

Oktober 1998; juga didasarkan pelbagai laporan sengketa pertanahan
dari para relawan LBH-Palembang dan wawancara Collins dengan
orang-orang desa di Sumatra Selatan, selama 1998-2000. la tidak
melulu mengikuti garis fokus kekerasan yang terjadi di satu tempat,
atau hanya mengikuti data referensial. la menggerakkan fokus-fokus
telaahannya dari abstraksi teoritis ke dalam rincian deskriptif kasus-

kasus kekerasan di berbagai tempat, atau sebaliknya, secara berganti-
ganti. Uraiannya, bila mengikuti fokus bahasannya, membolak-balik
muatan-muatan kekerasan di fase Soekarno dan di fase Soeharto -

seakan membolak-balik bahasa dari "belakang" ke "depan" balik lagi
ke "belakang" lalu ke "depan". Seperti lensa zoom, ia mengalirkan
kekerasan di Indonesia ke berbagai variasi level general.

http//www.scripps.ohiou.edu/news/cmd!yartikel_efc.hlm#_fm < 0'l/02/2005 ; 11.15 >;
Dalam bahasa Inggris artikel ini pstnah dimuai dalam Asian Survsy, vol. xiii no. A, Juii/
Aguslus 2002, hal. 582^604. Diterjcmahkan Nico Harjanio dan Pucui Widjanarko.
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Fokus utama telaahan Collins memakai fenomena keruntuhan
Orde Baru yang diwarnai gelombang kekerasan terhadap etnis
minoritas, wanita, dan pihak lemah lain. Kekerasan itu terjadi
pula di saat transisi perpindahan Orde Lama ke fase Orde Baru.
"Mengapa negeri ini mengalami kekacauan berdarah setiap melewati
proses transisi," tanyanya, "Apakah Indonesia memang benar-benar
berbudaya kekerasan?" Collins memokuskan uraiannya pada pengaruh
para elite kekuasaan yang memobilisasi rakyat dengan memanipulasi
kampanye keamanan dan stabilitas negara. Hal itu merupakan cara
elite kekuasaan melindungi kepentingan mereka terhadap berbagai
tuntutan rakyat yang meminta hak-hak atas tanah, upah yang lebih
tinggi, dan reformasi politik.

Menurut Collins, Orde Baru telah melembagakan teror kepada
pihak oposisi politik dengan cap "komunis", serta memanfaatkan
kekuatan militer dan paramiliter bila diperlukan. Dan ketika Orde
Baru runtuh, di awal post-Suharto, penetrasi kekuatan militer
dan paramiliter serta kegagalan penegakan hukum, ditambah
ketidakadilan ekonomi yang meruncing, membuat rakyat mengambil
tindakan sendiri. "Gabungan keadaan inilah," tilik Collins, "yang
menimbulkan budaya kekerasan"

Collins membagi tiga fokus uraiannya. Pada fokus pertama
telaahannya, ia menunjukkan tatanan dan stabilitas semu Orde baru
"menyembuyikan potensi konflik politik dan ekonomi yang slap
meledak", dan telah menjadi "endcmik." Lalu, di bagian kedua, ia
raenggeser fokus telaahannya melalui identifikasi "akar dan sifat dari
kekerasan massa {mob violence) pada beberapa peristiwa "kekerasan
di Sumatra Selatan" (1998-2000). Di fokus telaahannya yang ketiga,
barulah ia "mengeksplor kesejajaran pola konflik di Indonesia"
dengan "pembantaian para komunis, atau dituduh komunis", pasca
Gerakan 30 September (Gestapu, atau G-30-S).

Berbagai fokus amatannya itu, didasari subjektifitas pemikir-
annya mengenai kekerasan di Indonesia. "Ancaman terbesar kekerasan
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di Indonesia," jelas Collins, "muncul dari adanya kelompok pemuda
paramiliter yang menjalin hubungan dengan millter, partai poiitik,
dan organisasi-organisasi Islam, yang memungkinkan para elite poiitik
dan ekonomi memanfaatkan kekerasan melawan penentangnya, serta
menghindari tanggung jawab."

Pada fokus telaahan pertamanya, melalui judul "Kekerasan pada
masa Orde Baru", ia melihat empat faktor akar kekerasan pada masa
Orde Baru. Pertama, kegagalan institusi poiitik dan hukum. Orde Baru
tidak menyediakan saluran institusi poiitik dan hukum yang dapat
menyampaikan keluhan atau keberatan terhadap ketidakadilan. Aparat
kepolisian yang korup menghilangkan rasa horraat dan kepercayaan
terhadap keadilan. Hal itu membias sampai- saat poscSoeharto,
dengan banyaknya "tindakan kekerasan keroyokan". Di kamar mayat
R.S. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, diiaporkan tergeletak 100
korban keroyokan massa dalam enam bulan pertama tahun 2000.
Hal itu berarti lebih dari satu korban setiap dua hari. "Sebagian besar
tersangka kriminal itu dipukuli sampai meninggal, dan banyak juga
yang disiram bahan bakar dan kemudian dibakar," kutip Collins dari
laporan Dini Djalal {Far Eastern Economic Review, 13 Juli 2000).
Kekerasan massa merebak sampai kepada aksi melawan pemerintah
lokal dan berbagai kelompok yang dekat dengan pemerintah, pada
tahun 1990-an di saat legitimasi Order Baru demikian merosot.

Kedua, Masalah-Masalah Kebijakan Pembangunan. Ini
menyangkut "kebijakan pembangunan yang melarang buruh untuk
berorganisasi, serta berpindahnya kontrol atas tanah (dan sumber
daya aiam lain) ke tangan pemerintah pusat dan elite yang dekat
dengan rezim Orde Baru." Berbagai pembungkaman protes buruh
meruncingkan konflik arus bawah dengan pemerintah dan pemilik
pabrik. Selain itu, ialah kebijakan-kebijakan seperti pengadilan
terhadap Pakpahan, manipulasi pemerintah menyingkirkan
Megawati Sukarnoputri dari PDI, pembredelan empat majalah yang
sering mengkritik pemerintah, peralihan besar-besaran kendali atas
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tanah dari pemilik tanah kecil-kecil kepada pemerintah pusat dan
elite yang punya hubungan dekat dengan rezim, pemberian konsesi
atas hutan bagi perusahaan besar yang bergerak di bidang perkayuan,
pulp dan produsen kertas, perkebunan minyak sawit, dan industri
tambak udang di luar Jawa (yang menycbabkan konflik etnis antara
penduduk lokal dan pendatang).

Ketiga, Pararailher dan Pemuda. Collin mengamati perekrutan
kekuatan paramiliter terhadap kelompok pemuda paramiliter dan
sejumlah besar pemuda pengangguran. "Satuan-satuan militer elite
yang melatih mereka ini juga tampaknya melakukan kekerasan dan

teror sepanjang kekuasaan Orde Baru untuk menindas oposisi serta
menangani masalah-masalah sosial,' tulis Collins; Misalnya, dalam
pembunuhan eksta-judisial yang dikenal sebagai petrus (penembak
misterius) pada 1984. Tapi, provokasi kekerasan pada peristiwa 27 Juli
1996 (ketika menyingkirkan mahasiswa-mahasiswa pcndukung calon
oposisi Megawati Sukarnoputri) telah membangkitkan kerusuhan
anti pemerintah terbesar dan penuh kekerasan - dengan membakar
bis dan mobii, bank dan kantor-kantor pemerintah, serta membuat
barikade di jalanan. "Kerusuhan ini menandai titik penting gerakan
demokrasi, karena menunjukkan ketidakpuasan yang meluas terhadap
rezim penguasa."

Faktor keempat adalah Penggunaan Paramiliter. "Kekuatan
paramiliter ini digunakan Orde Baru," tulis Collins, "untuk meraicu
kekerasan sehingga membenarkan penumpasan protes-protes serta
dipakai oleh elite dalam militer serta pemerintah untuk menyingkirkan
atau mendiskreditkan saingannya." Di tahun-tahun akhir Orde Baru,
tuduhan ini makin menguat, "terutama ketika yang mcnjadi sasaran
kerusuhan adalah orang Kristen atau Tonghoa-Indonesia yang mulai
merebak di Jawa Timur pada bulan-bulan setelah kerusuhan anti
pemerintah pada Juli 1996."

Pada fokus telaahan bagian kedua, Collins merubah amatannya.
la memokuskan analisisnya terhadap akar dan sifat dari kekerasan
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massa {mob vtoJcnce) melalui beberapa kekerasan yang meledak di
Sumatra Sclatan antara 1994 dan 2000. "Pengkajian terhadap pola
kekerasan yang muncul di Sumatra Selatan antara tahun 1994-2000
memungkinkan kita untuk mengidentiflkasi kapan dan mengapa
protes-protes and konfllk-konflik menjadi tindak kekerasan," asumsi

Collins.

Sumatra Selatan mcrupakanwilayahyangjarang memunculkan
pemberitaan mengenai berbagai deraonstrasi mahasiswa, atau kejadian-
kejadian kekerasan antarsuku dan agama. Namun, di tahun-tahun
akhir Orde Baru, telah memberikan jejak suatu pola peningkatan
konflik dan berbagai kejadian kekerasan massa {mob violence).

Kebijakan pemberian hak pengusahaan hutan yang berlebihan
ke perusahaan-perusahaan milik negara, atau perusahaan-perusahaan
swasta (yang dikontrol keluarga Suharto maupun para elite terdekat
Suharto) pada 1989, ikut raemicu. "Dalam konflik-konflik tersebut,
aparat keamanan yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan
menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi dan mengganggu para
pemrotes", nilai Collins. "Pada waktu itu, saya melihat bahwa rektor
universitas menghalangi militer untuk merespons protes-protes dengan
upaya-upaya untuk membubarkan atau menangkap mahasiswa," nilai
Collins. Namun, usai krisis ekonomi Asia pada 1997, berbagai protes
mahasiswa berubah menjadi kerusuhan-kerusuhan. Misalnya, insiden
pada 14 Februari 1998, di pasar kota Pagaralam in dataran tinggi
Sumatra Selatan.

Para mahasiswa pro-demokrasi dan sekelompok peiajar SMA
merencanakan aksi menentang mahalnya harga-harga kebutuhan
pokok. Walau, izin mereka ditolak walikota, aksi tetap dilanjutkan.
Tapi, unjuk rasa simbolik mereka berubah menjadi kerusuhan di mana

banyak toko warga keturunan dirusak massa. "Para saksi mata, yang
sempat saya wawancarai pada bulan Oktober 1998, menuduh para
anak muda (pendatang dari Lampung), yang biasanya berkumpul di
sckitar pasar Pagaralam untuk mencari kerja sebagai pelakunya."
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Pada fokus tclaahan ketiga, Collins menguraikan latar kekerasan
yang dipengaruhi para elite itu, meialui amatannya mengenai
Sosiologi Kekerasan Massa, di fase 1965-1966. Fokus amatannya
menyimak ketakutan masyarakat akan kekacauan dan pembunuhan
terhadap orang-orang PKIj sesudah kudeta 1965. "Pembunuhan massal
setengah juta jiwa atau lebih terhadap kaum komunis maupun yang
dituduh simpatisan yang ditabukan dalam diskusi-diskusi umum
selama ini telah membuat masyarakat Indonesia dihantui kembalinya
mereka yang ditindas, tulis Collins. Hal itu berlanjut hingga masa
sesudah kejatuhan Suharto, kelompok-kelompok yang mengusulkan
pembongkaran bukti-bukti pembunuhan massal diancam dengan
kekerasan. Berbagai ketakutan bisu itu, "mungkin merupakan alasan
paling kuat yang mendukung pandangan bahwa Indonesia merupakan
budaya yang penuh kekerasan {a violent culture)."

Kutipan Collins terhadap banyak sumber juga menunjukkan
berbagai "kelompok paramiliter pemuda didorong untuk melakukan
pembunuhan terhadap sejumlah orang dan diberi dukungan moral
dan logistik oleh Angkatan Darat, terutama dari RPKAD yang
kemudian menjadi Kopassus. Keadaan krisis di tahun 1965 itu terkait
dengan permasalahan ekonomi dan politik yang dihadapi Indonesia
saat itu.

Keadaan tersebut hampir mirip dengan krisis ekonomi di
tahun 1997, fase pemerintahan Soeharto. Dengan ringkas dan tajam,
dan mengutip berbagai sumber, Collins membuat acskripsi-eksposisi
dengan argumen-persuasifnya kondisi saat itu. "Para penanara modal
domestik banyak memindahkan kekayaannya ke luar negcri," urai
Collins, mata uang yang melemah dan mtnurunnya sumber-sumber
pcndapatan telah mengakibatkan kekurangan (defisit) keuangan iebih
dari $3.5 milyar untuk tahun anggaran yang mulai 1 April 2001."
Dampaknya, "Krisis ekonomi juga telah memaksa 40% penduduk
Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak perusahaan
terpaksa melakukan pengecilan dan merestrukturasi pekerjanya, yang

239



SEPTIAWAN SANTANA K.

berakibat pada banyaknya kehilangan pekcrjaan. Pada tahun 1998,
upah minimum, yang sudah rendah menurut standar Asia, hanya
ditingkatkan 15%, dibandingkan laju inflasi yang mencapai 78%."

Lalu, dari berbagai sumber, Collins memaparkan sebuah
ironi, "di tcngah-tengah situasi yang mengenaskan tersebut, menurut
Konsorsium Kemiskinan Kota (UPC), anggaran untuk pemeliharaan
rumahtanggagubernurdanwakilgubernurdanhiburan (kesejahteraan)
bagi anggota dewan perwakiian rakyat daerah di Jakarta mencapai
10 juta dollar (90 milyar rupiah), sementara kurang dari 150.000
dollar (1.4 milyar rupiah) dianggarkan untuk anak-anak jalanan di
Jakarta." Hitungan Collins: "Anggaran hiburan (kesejahteraan) yang
resmi tersebut adalah lima kali lipat dari anggaran untuk menaikkan
kualitas gizi para kaum miskin di perkotaan." Berdasar hal itu, Collins
melihat hubungan posf-Soeharto dengan posf-Soekarno: "adanya
paralelitas antara kondisi sosial yang memotivasi orang-orang untuk
berpartisipasi dalam pembunuhan".

Di masa Orde Lama, Collins mencatat berbagai latar kekerasan
terjadi. Misalnya, akar kekerasan yang berangkat dari persoalan
sengketa atas tanah. Undang-undang reformasi pertanahan (land
reform) tahun 1960, dan keputusan PKI (Desember 1963) menyokong
kampanye aksi sepihak penguasaan tanah, telah menbangkitkan
perpecahan di masyarakat lokal. Sistem hukum hampir lumpuh
mengawasi penyalahgunaan kekuasaan para elite. "Tanpa adanya
lembaga pcradilan yang efektif dan tidak memihak, orang-orang
mengambilalih keadilan ke tangannya," menurut Collins. Akibatnya,
"pada tahun 1963-65, baik pihak PKI maupun para pemilik tanah
memilih kekerasan untuk memantapkan klaim-klaim mereka atas
tanah."

Demikianlah tiga fokus amatan Collins. Di akhir laporannya, ia
kemudian memberikan beberapa catatan. Selain menjelaskan kesamaan
situasi antara periode awal 1960-an dan pasca-Suharto, Collins antara
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lain menerangkan beberapa perbedaan: Pertama, di pasca-Soharto,
tidak ada organisasi nasional sekuat PKl "yang mampu mengorganisir
protes-protes lokal menjadi suatu kampanye raassal". Kedua, akhir
era Perang Dingin membuat beberapa pemerintah-pemerintah asing
kurang tertarik mendukung aksi elite-elite pemerintahan maupun
militer untuk melawan kaum 'kiri.' Ketiga, kudeta militer tampaknya
mustahil dilakukan. Alasannya, "militer Indonesia tclah sangat
tercoreng karena pelanggaran hak-hak asasi manusia". Dan keempat,
masyarakat sipil internasional, seperti Amnesty International dan
Human Rights Watch, telah efektif menekan pemerintah Barat untuk
memprotes pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kekcrasan negara
yang dilakukan secara sistematis.

Akan tetapi, berbagai peristiwa kekcrasan memang terjadi di
Indonesia. Hal itu didorong oieh berbagai sebab, seperti; kegagalan
lembaga politik dan hukum menyelesaikan konflik maupun keluhan-
keluhan, konsolidasi antarkelompok-identitas-komunal yang saling
mengakses kendali sumber-sumber ekonorai, dan tindakan kekcrasan
oleh negara {state-sanctioned violence) untuk menghasut atau
menekan konflik.

Berdasar hal itu, Collins menegaskan: "klaim bahwa Indonesia
adalah suatq budaya yang penuh kekcrasan (a violent culture)
hanyalah sebuah klaim politik yang dapat dimanfaatkan untuk
membenarkan kembalinya penguasa yang otoriter dan kekcrasan
negara berikutnya."

Demikianlah, beberapa teknik mengalurkan penulisan
kualitatif.
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BABY

PENUTUP

Berbagal keterangan yang telah disajikan di buku ini hanyalah
pegangan sementara. Selebihnya, dibutuhkan upaya terus-menerus
melatih penulisan. Seperti yang banyak disampaikan oleh teori-teori
menulis: jika ingin memiliki kemampuan menulis adalah banyak-
banyaklahj atau sering-seringlah, menulis. Dan, bukan hanya itu,
Berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan juga harus digeluti,
didekati.

Denzin dan Lincoln (2005:974) menyatakan CreativeAnalytical
Writing Practices yang merincikan langkah-langkah dan unsur-unsur
penulisan ilmiah kualitatif:

• Bergabung dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok
penulisan. Kelompoknya bisa berbentuk kelompok pencinta
penulisan, kelompok penulisan kreatif, kelompok puisi, kelompok
disertasi, a memoir group, atau semacamnya.

• Menggunakan buku pedoman penulisan kreatif (menurut Denzin
dan Lincoln, 2005, untuk beberapa buku pedoman yang bagus,
lihat Goldberg, 1986; Hills, 1987; Ueland, 1938/1987; Weinsten,
1993).

• Mengikuti pelatihan atau kelas penulisan kreatif. Mengikuti ini
akan memberi nilai tambah bagi para pemula dan pengalaman
peneliti.

• Memanfaatkan pelbagai catatan {Heldnotes) lapangan sebagai alat
mengembangkan kemampuan vokabulari penulisan, membiasakan
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berpikir, dan mengasah ketajaman dan ketahanan diri terhadap
batasan-batasan yang kerap disyaratkan disiplin keilmuan. Dari
manakah alat untuk mengasah ketajaman diri? Jawabnya: terus
mengasah penulisan melalui proses riset Anda sendiri. Apakah
tempat terbaik untuk mengeksperimen pandangan-pemikiran
tertentu - dalam mengamati berbagai persoalan kehidupan dari
berbagai perspektif orang. Jawabnya: dari catatan-catatan pribadi
(lapangan) Anda sendiri. Carilah sebuah jurnal, lalu tulislah
pengisahan (hal in! berarti) kisah-kisah riset.

Membuat penulisan otobiografi. Hal ini akan menjadi kisah
tentang bagaimana Anda belajar menulis, belajar bahasa (tentang
kalimat inti, kerangka penulisan, menulis esai), belajar bahasa para
profesor keilmuan sosial, bagaimana dan kemana harus menulis
idiosinkratik "kebutuhan-kebutuhan menulis", kesadaran akan
menulis dan memroses tuiisan, dan/atau ketahanan diri dalam
melakukan kegiatan ra/t;e-/?ee penulisan.
Jika Anda berminat membuat jatihan penulisan evokatif, yang
bagus adalah memulainya dengan mentransformasikan catatan
lapangan ke dalam drama. Menurut Denzin dan Lincoln (2005),
ha! ini mengikuti dari apa yang digariskan etnografis (seperti,
ketelitian menyampaikan "omongan" para partisipan, ketepatan
mengatur para pembicara dan kejadian-kejadiannya), dan apa yang
oleh sastra diminta (seperti batas pembicara "bicara", menjaga
pergerakan "plot" di sepanjang penulisan, pengembangan karakter
melalui berbagai kejadian). Penulisan dramatik mengaksentuasikan
pertimbangan etika. Jika Anda ragu menjadikan pelbagai peristiwa
etnografis ke dalam penulisan naskah drama, susunlah dahulu
peran Anda dan nara sumber ke dalam posisi-posisi tertentu.
Siapa yang menjadi pemilik pembicaraan? Bagaimana si pemilik
pembicaraan itu mendapat otoritas? Apa jadinya jika orang
tidak menyukai watak yang yang ditampilkan si pembicara? Apa
ada norma-norma kesopanan yang dilanggar? Eksperimenkan
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kescmuanya ke dalam bentukan oral dan versi penulisan drama
Anda.

Mengeksperimenkan pentransformasian wawancara mendalam
ke dalam representasi puitik. Manfaatkan penggunaan kata-kata,
berbagal irama, berbagai gambaran pembicaraan, breath points,
jeda, sintak, dan diksi para pembicara. Dimanakah Anda di dalam
puisi tersebut? Apa Anda tahu tentang orang yang divvawancara
sebelum Anda menuliskannya ke dalam pulsi? Perlengkapan
puitik apa yang harus dihilangkan jika hal Ini bersifat keilmuan?
Menulis sebuah "layered texi' (mengikuti pandangan Ronai, 1995;
Lather 8c Smithies, 1997). Layered text ialah strategi meletakkan
diri Anda ke dalam tulisan dan meletakkan tulisan Anda ke

dalam berbagai literatur dan tradisi keilmuan sosial. Hal ini akan
memberi banyak peluang. Pertama, tulislah naratif pendek diri di
dalam banyak kcjadian yang mcmiliki makna penting bagi Anda.
Lihatlah lagi dari perspektif disiplin keilmuan Anda. Kemudian,
masukkan ke dalam naratif tersebut - di awal, tengah, akhir,

atau mana pun - pernyataan-pernyataan analitis yang relevan,
atau berbagai referensi di berbagai naskah, penempatan halaman
alternatif, atau pembagian halaman atau penandaan teks di
berbagai tempat. The layering bisa beraneka, dengan perbedaan
cara penandaan level-level teoritikal, perbedaan teoritis, perbedaan
para pembicara, dan seterusnya.
Pergunakan strategi baru penulisan etnografi bagi berbagai
publikasi keilmuan sosial.

Amatilah lagi berbagai hal yang ada dan terjadi di lapangan
penelitian. Pertimbangkan berbagai subjek yang berkemungkinan
akan atau tclah menjadi bahan riset. Contohnya, di sebuah
tempat perbelanjaan subjek-subjek riset itu bisa saja ialah pegawai
pemasaran, pelanggan, manajer, kaum perempuan, kapitalis, orang
tua, atau anak-anak. Tulislah mengenai keadaan (atau peristiwa
di dalam keadaan tersebut) dengan beberapa posisi subjek yang
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berbeda. Apa yang Anda "ketahul" dari perbedaan posisi subjck
itu? Kemudian, lihatlah perbedaan pembicaraan antarsatu sama
lainnya. Dari hal itu, apa yang Anda ketahui tentang ketidakadilan
sosial?

Menulis "data" dalam tiga cara penulisan - sebagai contoh, dalam
bentuk naratif, representasi puitik, dan pembaca naskah teater.
Apa Anda yang rasakan ketika melakukan satu gaya penulisan
sementara bentuk penulisan lainnya tidak diketahui sama sekali
cara menuliskannya? Bagaimanakah perbedaan gaya penulisannya
satu sama lainnya?

Buatlah'tulisan mengenai diri sendiri dari sudut pandang sendiri
(umpamanya, sebuah kejadian di keluarga Anda atau di saat
seminar). Kemudian, wawancara partisipan lainnya (misalnya,
anggota keluarga atau anggota seminar), dan raihlah pernyataannya
mengenai kejadian tersebut. Lihatlah diri Anda sebagai bagian
dari kisah "orang-orang" {the participants) yang menjadi bagian
dari kisah Anda. Bagaimana menuliskan kembali kisah Anda dari
sudut pandang orang-orang tersebut?

Penulisan kolaboratif merupakan sebuah jalan untuk mengamati
gaya yang alami dan sikap di balik sebuah cara penulisan. "Ini
adaiah latihan yang saya pergunakan di dalam pengajaran,"
menurut Laurel Richardson (Denzin dan Lincoln, 2005), "dan akan
lebih (epat bila dilakukan di dalam penulisan kelompok". Setiap
orang menulis kisah hidupnya masing-masing. Sebagai contoh,
hal itu bisa menjadi kisah seorang feminis, kisah keberhasilan
{a sucscess sfo/y), kisah pencarian (a quest storji), kisah kultural,
kisah sosialisasi seorang profesional (a professional socialization
sfojj), ccrita kenyataan (a realist tale), cerita pengakuan, atau kisah
diskriminasi. Berbagai kisah itu disebarkan ke dalam kelompok.
Kelompok tersebut dipecah ke dalam subkelompok (dianjurkan
terdiri dari tiga orang). Setiap subkelompok melakukan kolaborasi
penulisan kisah baru - kumpulan kisah dari tiap anggotanya.

246



SEPTIAWAN SANTANA K.

Kolaborasi penulisan itu dapat memakai berbagai bentuk
penulisan - drama, puisi, fiksi, naratifdiri, realisme, dan seterusnya.
Pengkolaborasian icu kemudian disatukan kembali, untuk berbagi
ke dalam kelompok. Tiap anggotanya lalu menuliskan kembali
apa yang dlrasakannya tentang kolaborasi tersebut, dan apa yang
terjadi dalam hidupnya selama memroses peristiwa tersebut.

Perbedaan bentuk penulisan terkait dengan perbedaan khalayak

pembaca dan perbedaan tujuan. Berlatihiah menulis riset untuk
khalayak akademis, khalayak trading, media cetak populer, para

pembuat kebijakan, riset permintaan, dan seterusnya. Hal ini
akan memberi tambahan kekuatan penulisan disertasi yang ingin
menyampaikan temuan risetnya secara user-friendly.

Menulis tulisan secara berkisah (pengisahan, writing stories).
Latihaii ini akan merefleksifitaskan penulis untuk mcngenali
setiap bagian dari materi yang ditulisnya. Penulisan secara
berkisah bisa soal-soal politik, penggalan kejadian-kejadian,
jaringan pertemanan, pertalian hubungan, kekeiuargaan, dan/

atau pengaiaman biografls pribadi. Apa yang dikerjakan di dalam
latihan ini iaiah membiasakan diri untuk menulis di dalam

sebuah konteks, mengusahakan kesendirian dan memisahkan
diri dari berbagai kerjaan dengan melihat kembali apa yang telah
berkurang dan berlangsung di dalam kehidupan Anda sendiri.
Menulis seperti ini akan niengingatkan kita untuk terus-menerus

.mengreasikan diri dan mengembangkan diri di dalam keilmuan
sosial.

Bahasa Kualitatif

Masalah umum dalam menulis adalah menerjemahkan bahasa ke
dalam bahasa yang dipahami masyarakat seluas mungkin. Hdak
banyak orang yang cukup sabar menerangkan segala sesuatu, di dalam
tulisannya, agar para pembacanya tertarik dan paham.
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Ini merupakan tambahan tantangan bagi para penulis buku-
buku teks. Maka itulah, bcberapa penulis yang kuat tulisannya secara
scrius sengaja meluangkan ruang-waktu pikirannya untuk menulis.
Keseriusan mereka sebagian didorong olch hobi dan minat, sebagian
lagi didorong oleh keinginan bercakap<akap dengan khalayak luas -
dengan kesabaran yang bisa diacungkan jempoi dalam menahan diri
untuk menghindari kebiasaan menggunakan bahasa-bahasa abstrak
teoritis, atau yang berat-berat, yang sukar dipahami masyarakat pada
umumnya.

•Kesabaran ini amat penting. Kesabaran pertama yang harus
dilakukannya iaiah ketika berhadapan dengan kalangan akademisi
yang masih berkutat dengan bahasa-bahasa teknis ilmiah. Kalangan
ini kerap menyoalkan penggunaan gaya bahasa pasar, atau babasa
koran, yang dinilainya memiliki mutu rendah, atau sederet alasan
teknis keilmiahan lain. Pada soal ini, diperlukan kesabaran untuk
memahami kerangka dan pemaksaan pemikiran yang berbeda
pemahaman - mengenai gaya penulisan. Selain itu, diperlukan
upaya untuk bertekun-tekun secara tidak ada habis-habisnya berlatih
menulis berdasar dalil "menulis itu mesti dipahami" khalayak seluas
mungkin.

Kesabaran kedua ialah ketekunan untuk terns mengolah diri
dalam menemukan gaya penyajian yang enak, pas, dan diterima oleh
masyarakat luas. Gaya penyajian di sini berarti upaya untuk selalu
menghindari bahasa-bahasa yang kaku, tanpa irama, susah dicerna,
atau berpanjang-panjang tanpa menghitung psikologis-pembaca.
Untuk itu, membaca banyak buku, dengan berbagai perspektif dan
kajian, serta koran, majalah, dan buku-buku populer: adalah solusi.
Dengan keluasan bacaan ini, para penulis yang baik akan segcra
menemukan stilisasi tulisannya yang bisa diterima masyarakat luas.

Dengan kesabaran seperti itu, para penulis akan mulai
membebaskan diri dari gaya penyajian teks yang dianggap sulit
atau membosankan. la pun mulai tidak lagi terlalu terjebak dengan
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kerangka latar belakang keilmuannya, dan hanya berkutat dengan
teori-teori yang ada dl latar keilmuannya itu. Hal ini misalnya ditemul
dari sosok ilmuwan yang juga menulis tema-tema di luar disiplin
keilmuannya sendiri - selain dari kepiawaiannya menulis buku-
buku teks dengan enak dan renyah. Seperti dikatakan Prof. Aprieto,
"seorang penulis atau wartawan dapat memasuki bidang penulisan
sains kalau ia mau mengetahui sedikit lebih banyak tentang sains
daripada rata-rata pembaca, dan belajar untuk berkomunikasi lebih
baik daripada rata-rata ilmuwan."

Tidak banyak memang wartawan - seperti Dr. Ichiji Honda,
mantan editor Mainicbi Shimbun dl Osaka. Ia pernah menulis,
"Penulis ilmiah pada hakikatnya adalah seorang wartawan, bukan
ilmuwan. Dia melakukan apa yang tidak dilakukan, atau ingin
dilakukan, ilmuwan lain: yaitu, melaporkan kemajuan dan potensi
keilmuan dalam bahasa masyarakat."

Penulis yang ideal, menurut sang Doktor, tidak hanya ahli
dalam satu bidang melainkan harus mempunyai pandangan luas
mengenai totalitas dunia keilmuan dan kemanusiaan. Melalui hal
itu, mereka menjadi pelapor, atau komentator, dengan membuat
penilaian, serta mcmeriksa pentingnya tujuan keilmuan dan teknologi
disebarluaskan.

. Karena itulah, tugas penulis teks-keilmuan, misalnya, dalam
memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak pernah
berakhir, walaupun perhatian masyarakat terhadap hal ini seringkali
pasang surut.-Penulis teks-akademis berkewajiban memelihara minat
masyarakat terhadap keilmuan tertentu. Bukan untuk menggambarkan
kehebatan ilmu tertentu di ruang belajar dan diskusi terbatas, tapi
juga untuk memasyarakatkan teori-teori keilmuan ke dalam rua'ng
kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk menginformasikan pada
masyarakat, bahwa senyum yang tulus akan mengurangi kcruncingah
konflik di dalam kehidupan sehari-hari. Senyum adalah salah satu
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persuasi, via bahasa tubuh, untuk mendapat satu kesan awal dan
proses komunikasi yang efektlf.

Penulisan Akademis

Pada sisi selanjutnya, penulisan ilmiah akan berhadapan dengan
berbagai dimensi dari proses penulisan itu sendiri. Pemahaman
terhadap hal ini akan memberi pegangan kepada orang yang hendak
melakukan kegiatan menulis, yang daiam hal ini penulisan di dunia
akademik.

Hartley' (2008: 183-186), dalam Academic Writing And
Publishing: A Practical Guide, menunjukan beberapa pedoman yang
mesti dipahami orang yang ingin melakukan kegiatan penulisan
akademik (ilmiah). Uraiannya mengindikasikan berbagai petunjuk
yang biasanya ada di dalam dunia penulisan. Namun, di dalam
beberapa pedoman yang ditunjukkannya di sini, cukup signifikan
untuk menjadi sandaran pemahaman. Beberapa pedoman yang
dikutip di sini, saya sadur kcmbali untuk beberapa pengingat bagi
penulisan ilmiah Kualitatif.

Misal, ketika penulis kerepotan saat hendak menguraikan
pikiran yang ada di benaknya, Hartley mengusulkan upaya
mengalihkan bayangan kita dari "teks" ke "bicara". Orang yang
tengah atau mendadak "gagap", saat hendak menulis, harus mencoba
untuk mengibah mengubah ruang penyampaian "teks" (tulisannya)
kepada ruang pembicaraan. Ini berarti, membayangkan tatkala kita
berhadapan dengan seseorang lain, dan hendak menyampaikan
gagasan' tertentu. "Pikirkanlah, Anda hendak berkata apa, saat
itu, hendak mencoba mengatakan apa pada saat itu," usul Harley.
Serentak bayangan itu hadir, segeralah menuliskannya semua. Jangan

1  Beberapa pedoman ini disimpan dalam Appendix 1. Uraiannya sendiri mempakan "Re
vised list from Hartley. J. (1997), dalam Wriliog the thesis, dalam N. Graves & V. Varma
(Eds.), VlbrkingForADoctor3te.(pp.97.m). London: Routledge.
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ditunggu. Atau, dipikirkan lagi kata dan kalimat disusunnya. Bam,
setelah semua terkatakan "teks"-nya, penulis mengurut, dan memoles
"editannya".

Pada umumnya, pembaca menuntut penulis untuk menyentuh
bcnak dan batinnya. "Readers need to be able to grasp what you
did and what you found, and to follow your arguments easily," jelas
Hartley. Pembaca membutuhkan apa yang penulis punya, apa yang
hendak dikatakan penulis, dan dapat diikutinya dengan mudah.

Untuk itu, dibutuhkan kemauan yang cukup teguh untuk
terus mengevaluasi tulisan yang telah dibuat. Jangan pernah merasa
laporan yang telah ditulis sebagai teks terakhir. Cek. Cek. Dan cek
lagi. Anda dapat menyimpannya di meja. Tinggalkan barang satu-
dua hari. Kemudian, lihatlah, telusuri lagi, dengan pikiran baru. Apa
yang belum terisi di dalam tulisan. Apa yang kira-kira dapat memberi
gagasan segar, dalam beberapa bab yang telah ditulis, dipikirkan, dan
dinyatakan "benar".

Bila diperlukan, Anda dipersilahkan mencari bacaan dari
penulis yang Anda sukai. Melihat teknik penulis itu menuangkan
berbagai ide, gagasan, bahkan teori (yang sudah dikenal lama, dan
banyak orang membicarakannya). Mempelajari kembali teknik
penulis lain (yang memberi rasa nyaman di dalam membaca dan
menyelaminya), biasanya, akan memberi bantuan untuk melihat titik
pandang kita, sebagai penulis yang baru saja menyelesaikan sebuah
tugas akademis: memelototi pelbagai tingkah dan sikap berpikir kita
"di mata" orang lain.

Bila memungkinkan, kenapa Anda tidak mengajak seseorang
untuk membaca tulisan ilmiah yang Anda buat. Mereka diminta
meneropong pemikiran, data, temuan, penjelasan, analisis, sampai
tabel, grafik, dan abstrak. Mereka akan memberi jawaban yang kerap
memberi luang evaluasi yang tak pernah hadir di benak kita selama
mcmbuat penulisan akademik Kualitatif kita. "Kolega dan siswa
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mungkin bersedia untuk membaca dan mengomentari draft" contoh
Hartley. Mereka diminta menunjukkan pelbagai kalimat, atau bagian,
yang mungkin sulit untuk dlikuti.

Bila tidak melihat kemungkinan kehadiran orang lain, Anda
pun dapat melakukannya sendirian. "Bacalah teks dengan suara
nyaring," seru Hartley. "Membaca teks dengan suara nyaring (atau
diam-diam), untuk diri sendiri, adalah cara yang berguna untuk
melihat seberapa baik teks mengalir". Di dalam pembacaan ini,
seorang penulis biasanya akan menemukan koma yang diletakkan
bukan pada tempatnya. Atau, tanda-tanda baca lain: yang berposLsi
tidak enak untuk dibaca. Bacaan yang berliku-liku, umumnya,
akan memberi napas yang sesak ketika mengakhirinya. Tiap tarikan
napas hanya sedikit diberi udara ketika hendak menghabiskan satu
kalimat ke kalimat yang lain. Jika ini terjadi, seorang penulis akan
menemukan cara yang lebih ringkas, dan sederhana, untuk merevisi
tuturan kalimat demi kalimatnya.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang berifat teknis;

Mencetak {print oui) tulisan yang hampir sclesai, merupakan
bantuan tersendiri - meski harus berkorban kertas dan tinta untuk

menge-pn/jf-nya. Salinan teks yang dibaca dalam lembaran-lembaran
kertas akan memudahkan orang lain atau Anda sendiri sewaktu
mengoreksi tulisan. "Salinan memungkinkan Anda lebih mudah
imtuk memeriksa rincian kecil tanda baca, referensi, dan Iain-lain,"
nilai Hartley. Dan, terlebih penting, salinan teks tercetak "hampir
selesai" itu akan mencatat sendiri ke dalam benak penulis: untuk
mengamati lika-liku pikiran sendiri secara keselunihan. Berbagai
"revisi" biasanya akan muncu! di kepala. Entah untuk merevisi secara
kcseluruhan, atau hanya di beberapa bagiannya saja di banyak kata
dan kalimat.

Misalnya, revisi pada beberapa susunan kalimat yang terlalu
panjang. Pembaca lebih menyukai kalimat-kalimat pendek. "Namun,
adalah gaya menulis yang baik bila bisa memvariasikan kalimat
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panjang dengan kalimat pendek," papar Hartley, "selama rangkaian
kalimat-kaliraat pendek terasa bergelombang." Kalimat pendek inl
bukan hanya berarti mcmotong tiap pokok pikiran melalui tanda
titik. Tanda koma, atau tanda baca lain, juga memberi "potongan"
sisipan, tambahan, atau petunjuk tertentu; sekaligus, memberi jeda
pada "napas" ketika membacanya.

Selain kalimat, juga menyangkut peringkasan paragaf-paragraf
yang terialu panjang. Susunan pikiran penulis yang diatur dalam
paragraf yang singkat, rlngkas, dan pendek, akan memudahkan
pembaca mengikuti alur uraian. Pada sisi lain, akan memberi daya
minat tertentu pada tiap halaman teks; secara visual. Pembaca
diberi ruang-niang "putlh" dari rentetan "huruf di tiap halaman.
Beberapa petikan kutipan, yang diberi tanda "tanda" kutip, juga akan
meneduhkan mata pembaca dari susunan paragraf demi paragraf
uraian penulis. Petikan kutipan itu menjadi seperti sempilan "dialog"
di dalam percakapan.

Misal lanjutan, ialah pemotongan paparan di tiap bab/bagian,
melalui sub-bab, ̂sub-sub-bab, dan seterusnya. Potongan-potongan
uraian penulis ini akan memberi tahu pembaca telah sampai mana di
dalam mengikuti buah pikiran penulis. Pembaca dikasih tahu bahwa
ia tengah menekuni soal apa. "Membantu pembaca untuk memindai,
memilih dan mengambil bahan, serta untuk mengingatnya," nilai
Hartley. Penulis pun dituntun untuk disiplin dalam menyajikan

paparan akademisnya. Bentuknya bisa berupa pernyataan atau
pertanyaan. Jika memakai bentuk pertanyaan, maka penulis harus
melanjutkan dengan jawaban dari pertanyaan tersebut.

Jika melihat rangkaian pesan, di dalam satuan kalimat, yang
berisi rincian, penulis dapat menguraikannya melalui bullet atau
numbering {dalim program wordprocessor). Penggunaan tanda bullet
atau pengangkaan (abjad) akan memberi kemudahan pemahaman
pada pembaca.
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Contoh Hartley: Empat perangkat yang membantu pembaca
tesis adalah halaman isi rind, kerangka gads besar untuk setJap bab,
judal dalam teks, dan dngkasan penutup....

Susunan akan memudahkan bila disusun seperti inl, Empat
perangkat untuk membantu pembaca tesis adalah:
• halaman Isi yang rinci
• kerangka garis besar untuk setiap bab
•  judul dalam teks
•  ringkasan penutup.

Selain itu, saat kita selesai menulis, saat scluruh pemikiran dan hasil
riset telah dituangkan, Hartley (Him. 187-189)^ menunjukkan pula
pekerjaan yang mesti dipahami: kegiatan merevisi teks. Bersama
dinensi pedoman penulisan akademik, kegiatan merevisi teks penting
pula diketahui. Kedua jenis pemahaman dari dunia tulis-menulis
ihi akan member! dampak pada pengerjaaan penulisan. Dampak
yang paling terasa, penulis menjadi punya "kesadaran" pada setiap
momen akademis, fase-fase pencarian ilmiah dunia intelektual, di
dalam mengartikulasikan berbagai pemikiran dan temuan riset
Kualitatifnya.

Kegiatan "revising text" ini, sekaligus, menyangkut proses
eksplorasi riset pada penyempurnaan hasil akhir temuan-temuan
pemaknaannya.

1. Bacalah teks seakan bertanya kepada si penulis:
• Kepada siswa teks ini ditujukan?

2. Bacalah keseluruham teks lagi, tapi kali ini bertanya pada diri
sendiri:

Di bagiin Appendix 2, Guidelines For revising text. Ini menipakan hasil revised list from
Hartley,J, (1997). VWting The TSfs/i. Dalam N. Graves&V.Varna (£(/s.), Wbrkingfora
Doctorsre(p. 103), London: Rouiledgc.
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•  Perubahan apa yang perlu saya lakukan untuk membantu
pembaca?

•  Bagaimana saya bisa membuat teks lebih raudah diikuti?

3. Beberapa revisi mungkin memerlukan:
•  Perubahan teks secara besar atau keseluruhan (misal, menulis

ulang bagian demi bagiannya)
•  Perubahan teks secara kecil atau minor (misal, perubahan teks

orisinal secara slightly).
•  Penulis harus memutuskan apakah hendak memokuskan

perubahan keseruluhan atau /Irst on text changes.

4. Perubahan global yang diperlukan mungkin memerlukan:
•  pengurutan kembali bagian-bagian teks
• menulis ulang bagian daiam prosa sederhana
• menambahkan contoh

• mengganti contoh yang lebih baik
• menghapus bagian-bagian yang tampaknya membingungkan.

5. Perubahan teks mungkin memerlukan pertimbangan:
• menggunakan kata-kata sederhana
• menggunakan kalimat-kalimat pendek
• menggunakan paragraf pendek
• mengganti positif untuk negatif
• menulis urutan dalam rangka

6. Menyimpan teks revisi dari awal-akhir bila hendak merubah secara
global

7. Ulangi prosedur keseluruhan dari teks revisi usai membuat inisial
revisi (sekitar 24 jam), dan lakukan perevisiannya tanpa menengok
teks orisinal kembali.
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8. Mengulangi pekerjaan di bagian 7 beberapa kali. Tapi, akhirnya,
ketika telah gambaran yang pas, tepat, dan cocok.

Beberapa pegangan ini, sekali lagi, hanya untuk membuang kebuntuan
langkah (berpikir?) ketika usai menulis. Penulis biasanya seperti disihir
untuk tidak mau bergerak kembali seusai tulisannya utuh diselesaikan.
Ketika pun hendak dibaca kembali, seialu biasanya, seolah melihat
kesempurnaan tulisan sendiri. Dan susah sekali untuk melihat cacat-

celanya tulisan sendiri. Mereka terjebak dengan halusinasi bahwa
kelclahan, dan kcpuasan, menuangkan segala temuan, data, referensi,
dan sebagainya, seolah telah menjadi milik pembaca. Padahal, di
banyak bagian dan sisipan tulisan itu, ada ruang "asumsi" yang
kosong, ada titik "penjelasan" yang tidak berkenan, ada segudang

"kaku" di susunan penjelasan yang belum pas dilenturkan ke dalam
"paparan" anallsis, ada letak "tabel atau grafik atau gambar" lain yang
miring kala dijabarkan, serta serentetan "kata, kalimat, paragraf, dan

tanda baca lain" yang belum disetel alur susunannya ke dalam tata
bahasa dan tata "baca" yang baik dan enak diikuti.

Sekali lagi, semua pegangan itu ialah bantuan dari sebuah

kebiasaan menulis. Cara Iain, pegangan lain, pedoman lain, atau
penjelasan lain, tentu saja, akan membantu.
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