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Pendahuluan

 Merujuk pada Glaser dan Strauss (1960), the

discovery of the theory from data which we

call grounded theory.

 Chamberlain (1995) menyatakan Bahwa teori

harus muncul dari data atau dengan kata lain

teori harus berasal (grounded) dalam data.



Apa itu Grounded Theory??

Ungkapan Grounded Theory merujuk

pada teori yang dibangun secara

induktif dari satu kumpulan data. Bila

dilakukan dengan baik, maka teori yang

dihasilkan akan sangat sesuai dengan

kumpulan data tadi.



1. Kerangka kerja konseptualnya dihasilkan dari

data bukan dari kajian terdahulu, walaupun

demikian kajian terdahulu juga selalu

mempengauhi hasil akhir penelitian.

2. Peneliti dengan metode GT selalu berusaha

menemukan proses-proses dominan di situasi

sosial, bukannya menguraikan unit sosial yang

diteliti.



3. Setiap bagian dari data dibandingkan dengan

bagian data yang lain guna menemukan

model kategori jawaban yang sesuai dengan

tujuan penelitian.

4. Pengumpulan data lapangan dapat

dimodifikasi sejalan dengan pengembangan

model kategorisasi, poposisi, dan dalil di

lapangan guna mengembangkan teori baru.



5. Peneliti tidak mengikuti pengunaan

langkah-langkah yang bersifat linier.

Melainkan bekerja dengan matriks,

dimana beberapa poses penelitian

dilakukan secara simultan.



Proses Membangun Teori dengan 
GROUNDED TEORI (GT)

Beberapa pertanyaan penting akan mengemuka

sbb:

1. Kapan persisnya dan pd kondisi apa GT pas

digunakan?

2. Bagaimana langkah-langkah yg harus dipenuhi

dlm pendekatan tsb?



Menurut Glasser and Strauss:

 Metode ini baik digunakan bila peneliti ingin

membangun teori, baik teori substanstif

maupun teori formal dalam seperangkat

kode-kode maupun dalam diskusi teoritis .

 Metode GT merupakan pilihan apabila bidang

yg diteliti mempunyai variabel dependen

yang sensitif, seperti bidan kesehatan, bisnis,

manajemen dan pendidikan.



 Stern (1994) metode GT paling baik diterapkan

pada investiasi hal-hal yg belum jelas / untuk

memperoleh persepsi baru dari situasi yang

dianggap sudah lumrah.

 Strauss dan Corbin (1990), mengetahui

efektifitas jenis obat  metode double blend.

Mengetahui apa yg dirasakan oleh partisipan

penelitian mengenai obat metode grounded

reseach.



Elemen Dasar GT yang tidak bisa dipisahkan (Schlegel 

(1984), Stern (1994) :



• SAAT NYA ANDA SIAPKAN PULPEN 
dan KERTAS…

• IKUTI KUIS SETELAH IKLAN 
BERIKUT INI….



DISKUSI

• Teori dibangun dari konsep, 

• Konsep diperoleh melalui konseptualisasi data

• Proposisi kongruen dengan hipotesis

• Proposisi lebih menunjukkan hubungan 

konseptual, bukan hubungan terukur. 



Cara untuk menghasilkan Teori dengan Metode 
Grounded Theory terdiri 5 fase sbb:



Dari 5 fase tsb terdapat 9 langkah yg harus diikuti, 
meliputi:
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