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 Kualitas utama dari pertanyaan 
penelitian kualitatif  yang baik adalah: 

u Mampu menemukan masalah dan peluang dari  

    responden 

u Terbuka sifatnya 

u Mudah dimengerti dan dicerna tanpa perlu 
klarifikasi 



Pertanyaan penelitian kualitatif  yang dibangun dengan buruk dapat memengaruhi hasil penelitian, dengan respons yang tidak jelas yang mengakibatkan pemborosan sumber daya. 



Ingat bahwa data kualitatif  tidak terbatas pada 
kata atau teks. Foto, video, dan bahkan rekaman 

suara dapat dianggap sebagai data kualitatif  
ò  Contoh yang baik dari metode penelitian kualitatif  adalah 

wawancara tidak terstruktur. Ini karena ini menghasilkan data 

kualitatif  melalui penggunaan pertanyaan terbuka yang 
memungkinkan responden untuk berbicara panjang lebar, memilih 

kata-kata mereka sendiri. Ini membantu peneliti mengembangkan 

pengertian nyata dari pemahaman seseorang tentang suatu situasi. 



Komponen dari pertanyaan penelitian kualitatif  yang 
dibangun dengan baik 

ò  Pernyataan tujuan kalimat tunggal harus menentukan peta jalan untuk studi 
secara keseluruhan. Pilih pernyataan tujuan yang efektif  (kata-kata kualitatif  
seperti 'temukan', 'pahami' dan 'jelajahi’) 

ò  Pertanyaan penelitian kualitatif  sering berisi kata-kata seperti pengalaman 
yang dialami, pengalaman pribadi, pemahaman, makna, dan cerita. 

ò  Pertanyaan penelitian kualitatif  dapat berubah dan berkembang ketika 
peneliti melakukan penelitian 



Jenis kata-kata kualitatif  yang baik 
untuk pertanyaan penelitian 

ò  Bagaimana 

ò  Apa 

ò  Menghasilkan 

ò  Mengenali 

ò  Menggambarkan 

ò  Berarti 

ò  Garis besar 

ò  Pengalaman 



Kata-kata yang harus dihindari untuk 
pertanyaan penelitian kualitatif  untuk 
menghindari kemungkinan ambiguitas 

bagi responden: ò  Berhubungan 

ò  Dampak 

ò  Efek 

ò  Sebab 

ò  Mempengaruhi 

ò  Membandingkan 

ò  Kontras 



Contoh pertanyaan penelitian kualitatif  yang efektif  
 

Contoh yang buruk 
ò  Apakah layanan pelanggan baik di kafe atau kedai 

kopi favorit Anda? Alasan : Sebagai pedoman praktis, 
pertanyaan penelitian kualitatif  seharusnya tidak 
pernah bisa dijawab 'ya' atau 'tidak’. 

ò  Berapa lama Anda mendengarkan musik rock 
seminggu? Alasan: Ini akan menjadi pertanyaan 
penelitian kuantitatif  yang jauh lebih cocok, karena 
memungkinkan Anda untuk mengumpulkan data 
secara massal. Namun, dari sudut pandang kualitatif, 
data tidak dapat digunakan untuk membuat penilaian 
atau persepsi karena data hanyalah informasi faktual. 

ò  apa arti kehidupan? Alasan: Jenis pertanyaan ini 
terlalu luas dan kurang fokus untuk digunakan sebagai 
dasar dari semua jenis penelitian penelitian. 

Contoh yang baik 

ò  Apa yang paling Anda sukai dari kafe atau kedai kopi 
favorit Anda? Alasan : Anda dapat menemukan 
bahwa kualitas layanan pelanggan lebih penting 
daripada lokasi untuk pengunjung kafe ketika 
menentukan coffee shop mana yang menjadi favorit 
mereka. 

ò  Mengapa Anda lebih suka mendengarkan musik rock 
daripada genre musik lainnya? Alasan: Ini adalah 
pertanyaan yang jauh lebih subjektif; hasil yang 
berpotensi menyebabkan Anda membentuk dasar 
argumen yang lebih kredibel. 

ò  Bisakah Anda menggambarkan faktor terpenting 
dalam hidup Anda? Alasan: Sekali lagi, pertanyaan ini 
jauh lebih subyektif, memberikan responden 
kesempatan untuk memberikan tanggapan pribadi 
yang lebih beralasan yang dapat membentuk dasar dari 
argumen yang kredibel. 



Lembar Kerja Praktikum 6 
Buatlah masing-masing 10 contoh pertanyaan penelitian yang baik dan yang 
buruk terkait sosial ekonomi perikanan 
Silahkan download msg2 org 5 jurnal dan tentukan pertanyaan penelitian 
kualitatifnya  
https://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp 
https://agrise.ub.ac.id/index.php/agrise/issue/view/50 
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