
FENOMENOLOGI 

Kartika Ananda 16717251003 

Baiq Nada Buahana  16717251004 

Nur Fatma Oktaviana  16717251014 

Eka Oktavianingsih  16717251020 

Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Yogyakarta 





FENOMENOLOGI 
(Bahasa Latin) 

Phi-nomena 

Logos 

Fenomenologi 



Phi-nomena 

Realita sosial yang 
berdasarkan atas 
pemahaman dan 
keyakinan dari subyek 
yang bersangkutan. 

Menurut ahli filsafat, 
realitas sosial 
mengandung kebenaran 
yang subyektif. 

Logos 

Ilmu atau 
pengetahuan. 



Fenomenologi  ialah suatu studi untuk memberikan 
gambaran tentang suatu arti dari pengalaman-

pengalaman manusia mengenai suatu konsep tertentu. 



Fenomenologi merupakan salah satu 
penelitian kualitatif yang cukup aw al & 
tua yang pertama kali dikembangkan oleh 
Edmund Husserl (1935-an). 

Penelitian fenomenologis fokus pada 
sesuatu yang dialami dalam kesadaran 
individu (intensionalitas). 

Fenomenologi 



Melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada 
kesadarann pengalaman manusia. 

Dalam ilmu sosial, model fenomenologi lebih ditujukan untuk 
mendapatkan kejelasan dari fenomena dalam situasi natural 
yang dialami individu setiap harinya. 

Fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari 
serta memahami fenomena berdasarkan konteks yang khas dan 
unik yang dialami oleh individu. 

Fenomenologi 



Fenomena 
Individual 

Fenomena 
Komunal 

Fenmena memberikan 
pengalaman unik bagi individu. 

Misalnya: near-death 
experience 

Fenomena individual dalam 
konteks sosial, dirasakan 
oleh lebih dari 1 individu 

dalam komunitas. Contoh : 
pengalaman tsunami Aceh 

2004. 

Cakupan Bahasan Fenomenologis 





Prosedur  Penelitian Fenomenologis 
memahami 

perspektif dan 
filosofi yang ada 

Peneliti membuat 
pertanyaan 
penelitian 

Peneliti mencari, 
menggali, dan 

mengumpulkan data 

peneliti mulai 
melakukan 

analisis data 

pemahaman yang 
lebih esensial 





 
Analisis Data dalam Penelitian 

Fenomenologi  
  

Adnan Husein (2011:143-144) menjelaskan secara singkat analisis data 
dalam penelitian Fenomenologi, diantaranya: 
1. Kategorisasi sejumlah data dalam tema-tema konseptual 
2. Peneliti melakukan deskripsi setiap kategori yang merupakan 

kearifan lokal 
3. Peneliti melakukan deskripsi intersubyektif 
4. Eksplanasi peneliti atas realitas berbekal ilmunya 
5. Sinkronisasi antara kearifan lokal dan konsep-konsep peneliti 
 

 



 
Analisis Data dalam Penelitian Fenomenologi  

 
Data dari fenomena sosial yang diteliti 
dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, 
diantaranya observasi dan interview, seperti 
in-depth interview.  

Data yang diperoleh dengan in-depth interview 
dapat dianalisis proses analisis data dengan 
Interpretative Phenomenological Analysis 
sebagaimana ditulis oleh Smith (2009:79-107). 



Tahap-tahap Interpretative Phenomenological 
Analysis yang dilaksanakan antara lain: 

Reading and re-reading 

Initial noting 

Developing Emergent themes 

Searching for connections acrossemergent 
themes;  

Moving the next cases; and  

Looking for patterns across cases.  



 
Reading and Re-reading  

 
 Dengan membaca dan membaca kembali peneliti menenggelamkan diri dalam 

data yang original. Bentuk kegiatan tahap ini adalah menuliskan 
transkrip interview dari rekaman audio ke dalam transkrip dalam bentuk 
tulisan. 

1. 



 
 

Initial Noting  

  
 

 Tahap ini menguji isi/konten dari kata, kalimat dan bahasa yang 
digunakan partisipan dalam level eksploratori.  

 Dari data yang asli/original dari transkrip diberikan komentar-
komentar dengan menggunakan ilustrasi komentar eksploratory. 
Komentar eksploratori meliputi: 

1. komentar deskriptif (descriptive comment),  

2. komentar bahasa (linguistic comment) dan  

3. komentar konseptual (conceptual comment) yang dilakukan secara 
simultan.  

 

2. 





 
 

Developing Emergent Themes  
(Mengembangkan kemunculan tema-tema)  

  
 

•  Komentar eksploratori yang dilakukan secara 
komprehensip sangat mendekatkan pada simpulan dari 
transktip yang asli.  

• Namun analisis komentar-komentar eksploratori perlu 
dilakukan untuk mengidentifikasi munculnya tema-tema 
termasuk untuk memfokuskan sehingga sebagian besar 
transkrip menjadi jelas.  

3. 



 Untuk memunculkan tema-tema dari komentar eksploratori 
menggunakan tabel pencatatan sebagai berikut:  

 

 



Searching for connection a cross 
emergent themes 

 Mencari hubungan antar tema-tema yang muncul 
dilakukan setelah peneliti menetapkan seperangkat 
tema-tema dalam transkrip atau alat pengumpulan 

data dan tema-tema telah diurutkan secara 
kronologis. Hubungan antar tema-tema ini 
dikembangkan dalam bentuk grafik atau 

mapping/pemetaan dan memikirkan tema-tema yang 
bersesuaian satu sama lain 

4. 



Moving the next cases 

Tahap analisis 1- 4 dilakukan pada setiap satu 
kasus/partisipan. Jika satu kasus selesai dan 

dituliskan hasil analisisnya maka tahap 
selanjutnya berpindah pada kasus atau 

partisipan berikutnya hingga selesai semua 
kasus. Langkah ini dilakukan pada semua 

transkrip partisipan, dengan cara mengulang 
proses yang sama 

5. 



Looking for patterns across 
cases 

Tahap akhir adalah mencari pola-pola yang muncul 
antar kasus/partisipan. A pakah ada hubungan yang 

terjadi antar kasus, dan bagaimana tema-tema yang 
ditemukan dalam kasus-kasus yang lain memandu 

peneliti melakukan penggambaran dan pelabelan kembali 
pada tema-tema. Pada tahap ini dibuat master table 
dari tema-tema untuk satu kasus atau kelompok kasus 

dalam sebuah institusi/ organisasi.  

6. 



Eksplorasi Kesejahteraan Psikologis Individu Dew asa 
Aw al Penyandang Tunanetra 

(Mega tala Harimuktih, Kartika Sari Dew i, Fakultas Psikologi Undip) 

Pendekatan: 

Fenomenologis 

Metode: 

Kualitatif 

Sampling:  

P urposive Sampling (dengan kriteria tertentu). 

Teknik Pengumpulan Data: 

Waw ancara mendalam (semi terstruktur) 
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