
Metode penelitian kualitatif Anda terpaku pada 
Focus Group Discussion (FGD), wawancara dan studi 
kasus? Padahal begitu banyak cara menarik untuk 
mendorong keterlibatan dalam penelitian kualitatif. 
Dengan mengembangkan perangkat penelitian dan 
memperbaharui metode menjadi lebih interaktif 
dan bermakna bagi partisipan penelitian, kita akan 
mendapatkan data yang lebih dalam dari metode 
kualitatif. Anda akan memperoleh proses yang lebih 
menarik, hasil yang lebih kaya dan lebih baik dari 
proses biasanya. 

Tentang Program Pelatihan 

Penelitian kualitatif dinilai dapat memberikan 
pemahaman yang kaya dan mendalam tentang nilai, 
keyakinan, motivasi, perilaku, dan pengalaman serta 
proses sosial yang kompleks. Metode ini tidak sekedar 
mengukur 'apa', 'berapa' atau 'kapan', tetapi lebih 
dalam dapat menjelaskan 'mengapa' dan 'bagaimana' 
suatu kondisi terjadi atau suatu keputusan diambil. 
Metode penelitian kualitatif, belakangan sering 
dipadukan dengan metode penelitian kuantitatif 
termasuk evaluasi “Mix Methods”. 

Permasalahannya adalah orang-orang semakin 
enggan untuk terlibat dalam penelitian karena merasa 
tidak mendapatkan manfaat dari proses tersebut. 
Pengguna hasil penelitian kualitatif pun mengkritis 
penggunaan metode ini yang dinilai gagal untuk 
memunculkan informasi, situasi atau kondisi yang 
dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program kegiatan. 
Sudah waktunya kita membenahi dan memperbaiki 
cara melakukan penelitian kualitatif. 

Program pelatihan ini dikembangkan berdasarkan 
pengalaman asli dari pelaksanaan studi-studi yang 
telah kami lakukan. Fasilitator akan aktif mengenalkan 
berbagai pendekatan kualitatif untuk mendorong 
Anda terlibat langsung dalam mendesain penelitian 
berdasarkan topik dan konteks tertentu – bukan 
memilih pendekatan secara buta. Melalui proses ini 
Anda akan diperkenalkan pada pendekatan partisipatif, 
interaktif dan inovatif termasuk platform virtual, big 
data, media digital dan pendekatan lain yang tidak 

berbasis teknologi. Anda akan terlibat, mengamati 
dan mendalami keunggulan dan kelemahan dari setiap 
pendekatan tersebut. Secara keseluruhan pelatihan 
ini akan membantu Anda dalam mengembangkan 
keterampilan dan kapasitas untuk menjadi peneliti 
kualitatif yang lebih baik, mampu menganalisis 
sekaligus mengkomunikasikan hasil penelitian dengan 
cara yang lebih menarik. 

Untuk siapakah program pelatihan ini?

Pelatihan ini sangat berguna bagi para peneliti dan 
pelaku evaluasi program, terutama bagi yang tengah 
berupaya untuk menjadi peneliti kualitatif yang lebih 
baik dan inovatif. Pelatihan ini juga ditujukan bagi Anda 
yang membutuhkan meningkatkan kapasitas dalam 
mendesain, memilih dan menggunakan alat penelitian 
dengan tepat, menerapkan berbagai pendekatan 
interaktif untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif 
yang lebih kaya. 

Apa yang akan dipelajari?

Pada akhir pelatihan ini, Anda akan dapat: 
• Menetapkan unsur-unsur substansial dalam 

mendesain penelitian dengan baik, dan 
dapat memadupadankan metode kualitatif 
dan perangkat pendukungnya (Mix Methods) 
untuk mengoptimal proses, temuan dan hasil 
penelitian. 

• Memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang 
pendekatan kualitatif yang biasa dipakai dan 
mampu melakukan perbaikan untuk dapat 
melaksanakan pendekatan tersebut (diantaranya 
FGD dan in-depth interview) dengan cara dan 
kualitas yang lebih baik. 

• Menerapkan kecakapan untuk menyimak, 
bertanya dan membangun partisipasi serta 
keterlibatan partisiapan dalam penelitian.

• Memahami dan merespon etika dalam mendesain 
dan melaksanakan penelitian kualitatif.

• Memenuhi standar kualitas dalam penelitian 
dan mengkomunikasikan temuan dari penelitian 
kualitatif secara lebih efektif.

"Pemahaman 
sejati adalah 
pemahaman yang 
mampu memberikan 
perspektif baru 
yang tidak diketahui 
sebelumnya.”



Empatika merupakan organisasi internasional yang 
bergerak di bidang riset dan pelatihan dengan 
spesialisasi people-centred research dan customised 
capacity building. 

Kami memberikan perspektif baru dengan 
menggunakan pendekatan riset partisipatif, yang lebih 
sensitif dan empatik untuk membangun kepercayaan 
partisipan dalam menceritakan pengalaman serta 
pandangan mereka. Kami percaya bahwa melibatkan 
pandangan masyarakat dalam perumusan program 
maupun kebijakan publik adalah kunci utama. Setiap 
pandangan dapat berkontribusi dalam mewujudkan 
perubahan bersama. 

Program riset dan pelatihan yang ditawarkan oleh 
Empatika dapat di desain sesuai kebutuhan dan 
konteks berbagai organisasi. 

Silahkan menghubungi kami di hello@empatika.org. 
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Program
Hari ke-1: 
• Pengantar dan penjelasan program pelatihan  
• Memahami keunggulan dan kelemahan dari 

penelitian kualitatif
• Pengatar tentang metode studi kasus (case study)
• Peran dan hubungan antara peneliti dan partisipan 

dalam penelitian; bias, power, personality, refleksi 
• Memperbarui pendekatan kualitatif: FGD, 

wawancara mendalam dan studi kasus – bagaimana 
melakukannya secara berbeda 

Hari ke-2: 
• Kemampuan komunikasi dalam penelitian: 

menyimak, menggali informasi dan kecakapan untuk 
membuat partisipan merasa nyaman dan terbuka

• Apa itu penelitian partisipatif? Simulasi: penggunaan 
pendekatan dan alat bantu dalam penelitian 
partisipatif, seperti drama, gambar dan foto, GIS 
pertisipatif, penyusunan diagram secara partisipatif, 
appreciative enquiry dan modeling 

Hari ke-3:
• Menyimak (listening), mengamati (obeservasi) dan 

pendekatan penelitian experimental (ethnography-
based real and virtual research)

• Mempelajari dan memahami makna dalam ‘big data’

Hari ke-4:
• Melakukan analisis dan mengkomunikasikan 

penelitian kualitatif 
• Memenuhi standar kualitas desain penelitian, 

pengumpulan data, menganalisis dan 
mengkomunikasikan temuan penelitian

• etika penelitian, pemenuhan prasarat/tututan 
komite etika, memastikan pelaksanaan uji coba, 
dan memastikan keandalan kualitas dan validitas 
penelitian kualitatif

• Sesi penutupan
• Sesi evaluasi

Bahasa: Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia 

Jumlah Peserta:  10-15 orang
Setiap  peserta  akan  menerima  sertifikat  pelatihan

Biaya termasuk:
Material pelatihan
Sertifikat 
1 kali makan siang selama pelatihan (4 hari) 
2 kali coffee break selama pelatihan (4 hari)

Cara pendaftaran?
Anda dapat menghubungi training@
empatika.org untuk mendaftarkan diri 
maupun mengirimkan pertanyaan seputar 
program pelatihan ini.


