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B. Kapan Studi Kasus Mulai Digunakan?

Hingga saat ini Studi Kasus sudah berusia lebih dari 60 tahun. Sejak kemunculannya, jenis
penelitian ini memperoleh banyak kritik karena dianggap analisisnya lemah, tidak objektif dan
penuh bias, tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik sebagai alat
analisis. Kritik semacam itu berlaku untuk semua jenis penelitian kualitatif. Anehnya, walaupun
memperoleh banyak kritik, Studi Kasus tetap digunakan bahkan semakin meluas, khususnya
untuk studi ilmu-ilmu sosial --- mulai dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, sejarah,
dan ekonomi hingga ilmu-ilmu terapan seperti perencanaan kota, ilmu manajemen, pekerjaan
sosial, dan pendidikan.

Selain itu, metodenya juga semakin diminati banyak peneliti untuk kepentingan penyusunan
karya ilmiah seperti tesis dan disertasi karena dapat mengeksplorasi dan mengelaborasi objek
kajian secara mendalam dn komprehensif. Tulisan ini secara khusus hanya membahas Studi
Kasus yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Sebab, Studi Kasus juga dapat
digunakan dalam metode penelitian kuantitatif. Tetapi sebagian besar Studi Kasus digunakan
untuk metode penelitian kualitatif. Itu sebabnya, Studi Kasus termasuk salah satu dari
beberapa jenis metode penelitian kualitatif.

Dari sisi cakupan wilayah kajiannya, Studi Kasus terbatas pada wilayah yang sempit (mikro),
karena mengkaji perilaku pada tingkat individu, kelompok, lembaga dan organisasi. Kasusnya
pun dibatasi pada pada jenis kasus tertentu, di tempat atau lokus tertentu, dan dalam waktu
tertentu. Karena wilayah cakupannya sempit, penelitian Studi Kasus tidak dimaksudkan untuk
mengambil kesimpulan secara umum atau memperoleh generalisasi, karena itu tidak
memerlukan populasi dan sampel. Namun demikian, untuk kepentingan disertasi penelitian
Studi Kasus diharapkan dapat menghasilkan temuan yang dapat berlaku di tempat lain jika
ciri-ciri dan kondisinya sama atau mirip dengan tempat di mana penelitian dilakukan, yang lazim
disebut sebagai transferabilitas. Tentu saja untuk dapat melakukan transferabilitas, temuan
penelitian harus diabstraksikan berupa konsep.
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Walaupun cakupan atau wilayah kajiannya sempit, secara substantif penelitian Studi Kasus
sangat mendalam, dan diharapkan dari pemahaman yang mendalam itu dapat diperoleh
sebuah konsep atau teori tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena itu, unit
analisis Studi Kasus ialah perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi, bukan masyarakat
secara luas. Adalah obsesi setiap peneliti untuk dapat menemukan hal-hal baru dan dapat
berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali peneliti Studi Kasus.
Hal-hal yang dapat disumbangkan untuk ilmu pengetahuan berupa konsep, proposisi, definisi,
model, rumus, dalil, paradigma, teori dan lain-lain.

C. Bagaimana Studi Kasus Dilakukan?

Seperti halnya jenis penelitian kualitatif lainnya, yakni fenomenologi, etnografi, etnometodologi,
grounded research
dan studi teks, Studi Kasus juga dilakukan dalam latar alamiah, holistik dan mendalam. Alamiah
artinya kegiatan pemerolehan data dilakukan dalam konteks kehidupan nyata (
real-life events
). Tidak perlu ada perlakuan-perlakuan tertentu baik terhadap subjek penelitian maupun
konteks di mana penelitian dilakukan. Biarkan semuanya berlangsung secara alamiah.

Holistik artinya peneliti harus bisa memperoleh informasi yang akan menjadi data secara
komprehensif sehingga tidak meninggalkan informasi yang tersisa. Agar memperoleh informasi
yang komprehensif, peneliti tidak saja menggali informasi dari partisipan dan informan utama
melalui wawancara mendalam, tetapi juga orang-orang di sekitar subjek penelitian,
catatan-catatan harian mengenai kegiatan subjek atau rekam jejak subjek.

Terkait itu, Hadi Sabari Yunus (2010: 264) menggambarkan objek yang diteliti dalam penelitian
Studi Kasus hanya mencitrakan dirinya sendiri secara mendalam/detail/lengkap untuk
memperoleh gambaran yang utuh dari objek (wholeness) dalam artian bahwa data yang
dikumpulkan dalam studi dipelajari sebagai suatu keseluruhan, utuh yang terintegrasi. Itu
sebabnya penelitian Studi Kasus bersifat eksploratif. Sifat objek kajian yang sangat khusus
menjadi bahan pertimbangan utama peneliti untuk mengelaborasinya dengan cara
mengeksplorasi secara mendalam. Peneliti tidak hanya memahami objek dari luarnya saja,
tetapi juga dari dalam sebagai entitas yang utuh dan detail. Itu sebabnya salah satu teknik
pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam.

Selain wawancara mendalam, ada lima teknik pengumpulan data penelitian Studi Kasus, yakni
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dokumentasi, observasi langsung, observasi terlibat (participant observation), dan artifak fisik.
Masing-masing untuk saling melengkapi. Inilah kekuatan Studi Kasus dibanding metode lain
dalam penelitian kualitatif. Selama ini saya melihat mahasiswa yang menggunakan Studi Kasus
hanya mengandalkan wawancara saja sebagai cara untuk mengumpulkan data, sehingga data
kurang cukup atau kurang melimpah.

Sedangkan mendalam artinya peneliti tidak saja menangkap makna dari sesuatu yang tersurat,
tetapi juga yang tersirat. Dengan kata lain, peneliti Studi Kasus diharapkan dapat mengungkap
hal-hal mendalam yang tidak dapat diungkap oleh orang biasa. Di sini peneliti dituntut untuk
memiliki kepekaan teoretik mengenai topik atau tema yang diteliti. Misalnya, mahasiswa
Program Studi Manajemen Pendidikan sedang melakukan penelitian untuk kepentingan
penyusunan tesis/disertasi mengenai kepemimpinan seorang kepala sekolah. Melalui
wawancara mendalam, peneliti tidak begitu saja menerima informasi dari kepala sekolah
sebagai subjek penelitian, tetapi juga memaknai ucapan-ucapannya. Peneliti harus bisa
menangkap hal-hal yang tersirat dari setiap ujaran yang tersurat.

Dengan menggunakan payung paradigma fenomenologi, Studi Kasus memusatkan perhatian
pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam
sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena. Dalam pandangan paradigma
fenomenologi, yang tampak atau kasat mata pada hakikatnya bukan sesuatu yang riel
(realitas). Itu hanya pantulan dari yang ada di dalam. Tugas peneliti Studi Kasus ialah menggali
sesuatu yang tidak tampak tersebut untuk menjadi pengetahuan yang tampak. Karena itu dapat
pula diartikan Studi Kasus sebagai proses mengkaji atau memahami sebuah kasus dan
sekaligus mencari hasilnya.

Sejauh pengamatan saya selama ini, dari tesis dan disertasi yang saya uji, para mahasiswa
masih gagal menangkap makna yang mendalam dari setiap kasus yang diangkat. Padahal,
justru itu inti dari penelitian Studi Kasus. Ketika ujian, umumnya mahasiswa hanya bercerita
panjang lebar tentang peristiwa yang diangkat menjadi kasus, dan tidak mengambil intisari
secara konseptual. Kegagalan tersebut terjadi karena beberapa hal. Pertama, kurang memiliki
kepekaan teoretik karena kurangnya bacaan atau literatur terkait tema yang diangkat. Kedua,
karena sedikitnya pengalaman melakukan penelitian. Ketiga, karena alasan pragmatis,
mahasiswa ingin cepat-cepat menyelesaikan studinya.

(Bersambung)
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