
METODE PENGUMPULAN DATA KUALITATIF : 

DOKUMEN





PENGERTIAN

◦Dokumen adalah setiap bahan tertulis 

ataupun film, yang tidak dipersiapkan 

karena adanya permintaan seorang 

penyidik



GUNA DOKUMEN : UNTUK MENGUJI, MENAFSIRKAN, 
MERAMALKAN 



Macam Dokumen

Dokumen 

Pribadi
Dokumen 

Resmi



DOKUMEN PRIBADI

◦Catatan seseorang secara tertulis tentang 

tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. 

◦Maksud mengumpulkan dokumen ini : 

memperoleh kejadian nyata tentang situasi 

sosial dan arti berbagai faktor disekitar subjek 

penelitian.



Jenis dokumen pribadi

Buku 

harian
Surat 

pribadi
otobiografi



◦BUKU HARIAN

Bermanfaat jika, buku yang ditulis dengan 

memberikan tanggapan tentang peristiwa 

disekitar si penulis.

Penulis cenderung TIDAK MAU 

memperlihatkan



SURAT PRIBADI

Surat antara seseorang dengan 

oranglain

Ungkapkan hubungan sosial 

seseorang 



◦OTOBIOGRAFI/autobiografi?

◦dan

◦BIOGRAFI?



◦OTOBIOGRAFI/AUTOBIOGRAFI

berasal dari bahasa Yunani yakni biografi yang 

ditulis oleh subjeknya, riwayat hidup yang ditulis 

sendiri

pengarang. didasarkan sepenuhnya pada 

ingatan. Otobiografi terkait dengan memori.

Contoh :

Titik-Titik Kisar di 
Perjalananku : 
Autobiografi 
Ahmad Syafii 
Maarif di tulis : 
Ahmad Syafii 
Maarif

Alex Ferguson, 
Autobiografi Saya:  
Alex Ferguson

Menerobos 
Kegelapan Sebuah 
Autobiografi 
Spiritual : Karen 
Amstrong

Selalu Ada Pilihan 
yang di tulis oleh 
Susilo Bambang 
Yudhoyono



◦BIOGRAFI

riwayat hidup (seseorang) yg ditulis oleh orang lain 

(kehidupan seorang tokoh sejak kecil sampai tua, 

bahkan sampai meninggal dunia). 

Semua jasa, karya, dan segala hal yang dihasilkan 

atau dilakukan oleh seorang tokoh dijelaskan juga

contoh : 

Melunasi Janji 

Kemerdekaan: 

Biografi Anies 

Rasyid Baswedan 

penulis: Muhammad 

Husnil

Biografi Ibnu 

Khaldun : 

Kehidupan dan 

Karya Bapak 

Sosiologi Dunia 

penulis: Muhamma

d Abdullāh Enan

Biografi Abu Bakar 

ash-Shiddiq penulis: 

Dr. Muhammad 

Husain Haikal

Biografi Gus Dur 

penulis: Greg Barton



DOKUMEN RESMI

Internal
(memo, 

pengumuman, 

instruksi, aturan 

lembaga,) 

Eksternal 
(informasi dari 

lembaga seperti 

majalah, buletin,)



FOTO

◦Memberikan bahan deskriptif tentang situasi 

tertentu.

◦Foto lama memerlukan pengetahuan tentang 

keadaan sosial budaya saat foto diambil

◦Dapat ungkapkan atau sembunyikan 



Analisis konten 

◦Weber : metodologi penelitian yang memanfaatkan 

seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang 

sahih dari sebuah buku atau dokumen



Langkah-langkah
Analisis Konten
Philipp Mayring

Pertanyaan penelitian

penentuan definisi kategori&tingkat abstraksi untuk kategori induktif

formulasi langkah demi langkah kategori induktif dari materi, dg mempertimbangkan defenisi 
kategori &tingkat abstraksi.mengurutkan kategori lama atau formulasi kategori baru.

revisi kategori sesudah 10-15% 
materi

Pengecekan reliabilitas

pekerjaan akhir dari 
keseluruhan teks

Pengecekan reliabilitas

interpretasi hasil


