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Studi komparatif terdiri dari dua suku kata
yaitu “studi” dan “komparatif”

Dalam kamus bahasa Indonesia “studi”
berarti penelitian, kajian atau telaah
(Depdiknas, 2007 : 1093).

Sedangkan “komparatif” yaitu berkenaan
atau berdasarkan dengan perbedaan,
persamaan /perbandingan (Depdiknas,
2007 : 584



 Suharsimi Arikunto (1997 : 236)
menyebutkan bahwa :

“Penelitian komparatif akan menemukan
persamaan-persamaan dan perbedaan-
perbedaan tentang benda, orang, prosedur
kerja, ide, kritik terhadap orang, kelompok,
terhadap suatu ide atau suatu prosedur
kerja”



 Mohammad Nasir (1988 : 68) mengatakan
bahwa “Studi atau penelitian komparatif
adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin
mencari jawaban secara mendasar tentang
sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor
penyebab terjadinya atau munculnya suatu
fenomena tertentu”

 Jadi studi komparatif adalah penelitian yang
bertujuan untuk mem- bandingkan dua
variabel atau lebih, untuk mendapatkan
jawaban atau fakta apakah ada perbandingan
atau tidak dari objek yang sedang diteliti.



 Dalam studi komparatif ini, memang
sangat sulit untuk mengetahui faktor-
faktor penyebab yang dijadikan dasar
pembanding, sebab penelitian
komparatif tidak mempunyai kontrol.
Hal ini semakin nyata kesulitannya jika
kemungkinan-kemungkinan hubungan
antar fenomena banyak sekali jumlahnya



 Studi komparatif ini banyak sekali
dilakukan jika metode eksperimen tidak
dapat diperlukan. Bidang studi dapat
mencakup penghidupan kota dan desa,
dengan membandingkan pengaruh sebab
akibat dari makanan, rekreasi, waktu
kerja,ketenangan kerja, dan sebagainya



Penelitian komparatif dapat dilakukan untuk
mencari pola tingkah laku serta prestasi belajar
dengan membedakan unsur, waktu masuk
sekolah, asal sekolah dan lain-lain.

Metode penelitian komparatif adalah bersifat ex
post facto.

Artinya, data dikumpulkan setelah semua
kejadian yang dikumpulkan telah selesai
berlangsung. Peneliti dapat melihat akibat dari
data-data yang tersedia.



Keunggulan Studi Komparatif 

a. Metode komparatif dapat mensubtitusikan

metode eksperimen.

b. Dengan adanya teknik yang lebih mutakhir

serta alat statistik yang lebihmaju, membuat

penelitian komaparatif dapat mengadakan

estimasi terhadap parameter-parameter

hubungan kausal secara lebih efektif.



Kelemahan Studi Komparatif 

a.   Karena penelitian komparatif sifatnya

ex post facto, maka penelitian tersebut tidak  

mempunyai kontrol terhadap variabel bebas

penelitianya berpegang pada penampilan 

variabel sebagaimana adanya, tanpa 

kesempatan mengatur kondisi ataupun

mengadakan manipulasi terhadap beberapa 

variabel. 



Dalam penelitian komparatif, peneliti
diharapkan mempunyai cukup banyak
alasan dalam mem - pertahankan hasil
hubungan-hubungan kausal yang
ditemukan, dan dapat mengajukan
hipotesa-hipotesa saingan untuk
membuat justifikasi terhadap
kesimpulan-kesimpulan yang ditarik.



b. Sukar memperoleh kepastian, apakah
faktor-faktor penyebab suatu hubungan
kausal yang diselidiki benar-benar relevan.

c. Karena faktor-faktor penyebab bukan
bekerja secara merdeka, tetapi saling
berkaitan antara satu dengan lain, maka
interaksi antar faktor-faktor tunggal
sebagai penyebab atau akibat terjadinya
suatu fenomena sukar diketahui.



d. Adakalanya dua atau lebih faktor
memperlihatkan adanya hubungan,
tetapi belum tentu bahwa hubungan
yang diperlihatkan adalah hubungan
sebab akibat. Mungkin saja hubungan
variabel tersebut dikarenakan adanya
keterkaitan dengan faktor-faktor lain
diluar itu.



e. Mengkategorisasikan dalam dikhotomi
(misalnya dalam kategori pandai bodoh,
tua muda, dan sebagainya) untuk tujuan
perbandingan dapat menjurus kepada
pengambilan keputusan dan kesimpulan
yang salah akibat kategori-kategori
dikhotomi yang dibuat mempunyai sifat
kabur, bervariasi, samar-samar dan tidak
kokoh.



1. Penelitian Non-hipotesis

Dalam penelitian non-hepotesis peneliti
mengadakan komparasi fenomena dengan
standarnya. Oleh karena itu, sebelum memulai
penelitian kancah, harus ditetapkan dahulu
standarnya. Tentu saja penentuan standar ini
harus dilakukan berdasarkan landasan yang
kuat misalnya hukum, peraturan, hasil
lokakarya, dan sebagainya



2. Penelitian Berhipotesis

 Ditinjau dari analisis data, perbedaan antara
penelitian non-hipotesis dengan penelitian
berhipotesis terletak pada belum dan telah
dirumuskannya kesimpulan sementara oleh
peneliti. Dalam peneliti non-hipotesis, peneliti
belum mempunyai ancer-ancer jawaban.
Penelitian mulai dengan melakukan
penelitiannya, akhirnya sampai pada suatu
kesimpulan yang didasarkan atas data yang
diperoleh setelah melalui proses analisis.



 Sebenarnya langkah bagi penelitian
hipotesis pun sama seperti langkah
penelitian non-hipotesis, sampai dengan
analisis datanya. Setelah diperoleh angka
akhir dari analisis barulah peneliti
menengok kembali kepada hipotesis
yang telah dirumuskannya



Penelitian Komparasi, Penelitian komparatif
bersifat data dikumpulkan setelah semua
kejadian yang dipersoalkan berlangsung
(lewat). Peneliti mengambil satu atau lebih
akibat sebagai dependent variables) dan
menguji data itu dengan menelusuri
kembali ke masa lampau untuk mencari
sebab-sebab, saling hubungan maknanya.



a. Definisikan masalah.

b. Lakukan penelaahan kepustakaan.

c. Rumuskan hipotesis-hipotesis.

d. Rumuskan asumsi-asumsi yang  

mendasari hipotesis -hipotesis itu serta 

prosedur – prosedur yang akan

di gunakan.

e.  Rancang cara pendekatannya



Merancang cara pendekatannya:

1)  Pilihlah subjek-subjek yang akan digunakan 

serta sumber-sumber yang relevan.

2)  Pilihlah atau susunlah teknik yang akan 

digunakan untuk mengumpulkan data. 

3)  Tentukan kategori-kategori untuk meng 

klasifikasikan data yang jelas, sesuai denga

tujuan studi, dan dapat menunjukkan ada

kesamaan atau saling hubungan.



f. Validasikan teknik untuk mengumpul -

kan  data itu, dan interpretasikan 

hasilnya dalam cara yang jelas dan

cermat.

g. Kumpulkan dan analisis data.

h.  Susun laporannya.



 Secara umum, tujuan penelitian
komparatif yaitu untuk menemukan
persamaan dan perbedaan tentang dua
hal atau lebih. Selain itu, penelitian
komparatif juga mempunyai beberapa
tujuan sebagai berikut: membandingkan
persamaan dan perbedaan 2 atau lebih
fakta dan sifat objek yang diteliti



 membuat generalisasi tingkat 
perbandingan, menentukan mana 
yang lebih baik atau mana yang 
sebaiknya dipilih, menyelidiki 
kemungkinan hubungan sebab-
akibat



KUALITATIF KUANTITATIF

Disain : Umum, Fleksibel, 
berkembang, tampil dalam proses 
penelitian.

Disain : Spesifik, Jelas, Terinci, 
ditentukan secara mantap sejak awal, 
menjadi pegangan langkah demi 
langkah.

Tujuan : memperoleh pemahaman, 
mengembangkan teori, 
menggambarkan realitas yg kompleks.

Tujuan : menunjukan hubungan 
antara variabel, mentest teori, mencari 
generalisasi yang mempunyai nilai 
prediktif.

Teknik Penelitian : observasi, 
terutama wawancara terbuka.

Teknik Penelitian : eksperimen, 
survey, wawancara berstruktur.

Instrumen Penelitian : peneliti sebagai 
instrumen, buku catatan, tape 
recorder.

Instrumen Penelitian : test, angket, 
wawancara, kalkulator, komputer.

Data : deskriptif, dokumen pribadi, 
catatan lapangan,ucapan responden, 
dokumen, dll.

Data : kuantitatif, hasil pengukuran 
berdasarkan variabel yang 
dioperasionalkan dgn menggunakan 
instrumen.



KUALITATIF KUANTITATIF

Sampel : kecil, tidak representatif, 
purposif.

Sampel : besar, representatif, sedapat 
mungkin random.

Analisis : terus-menerus sejak awal 
sampai akhir penelitian, induktif, 
mencari pola-model-tema.

Analisis : pada taraf akhir setelah 
pengumuman data selesai, deduktif, 
menggunakan statistik.

Hubungan dengan responden : 
empati, akrab, kedudukan sama 
(setaraf), jangka lama.

Hubungan dengan responden : 
berjarak, sering tanpa kontak 
langsung, hubungan antara peneliti-
subjek, jangka pendek.

Usulan disain : singkat, sedikit tanpa 
literatur, pendekatan secara umum, 
masalah yg diduga relevan, tidak ada 
hipotesis, fokus penelitian sering 
ditulis setelah ada data yang 
dikumpulkan dari lapangan.

Usulan disain : luas dan terinci, 
banyak literatur yg berhubungan 
dengan masalah, prosedur yg spesifik 
dan terinci langkah-langkahnya,
masalah diuraikan & ditujukan pada 
fokus tertentu, hipotesis dirumuskan 
dgn jelas, ditulis terinci & lengkap 
sebelum terjun ke lapangan.
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