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Abstract 

This writing is aimed at critiquing ethical and professional relationships 
between researchers and participants in qualitative research. Reflections 
and notes of a researcher are explored to point out the complex 
relationships in a qualitative research. The reflections and notes of the 
researcher was based on her relationships with the HIV patients who 
participated in the research. The final discussion concludes on the 
importance of the Rogerian concept (Rogers, 1999) in developing the 
ethical and professional relationships between the researcher and the 
participants. 
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Pada beberapa waktu yang lalu penelitian di kalangan Fakultas Psikologi 
sangat didominasi oleh penelitian kuantitatif. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini. 
minat dalam melakukan penelitian kualitatif dalam bidang Psikologi semakin 
meningkat. Mack, Woodsong, MacQueen, Guest, dan Namey (2005) menyatakan 
bahwa kekuatan suatu penelitian kualitatif dibandingkan kuantitatif adalah dalam hal 
kemampuannya memberikan deskripsi yang kompleks mengenai pengalaman 
individu. 

Selanjutnya Mack et al. (2005) juga menyebutkan bahwa perbedaan utama 
metode kuantitatif dan kualitatif terletak pada flekslbtlitas penelitian. Penelitian 
kuantitatif dikatakan relatif tidak fleksibel. Desain penelitian kuantitatif relatif tetap 
dati awal hingga akhir penelitian. Respon partisipan tidak mempengaruhi pertanyaan 
lanjutan dari penellti. Keuntungan dari pendekatan yang tidak f1eksibel lni adalah 
mengijinkan perbandingan yang berarti antara respon partisipan. Sebaliknya 
penelitian kualitatif lebih fleksibel karena memberikan kesempatan yang lebih besar 
akan munculnya spontanitas dan adaptasi dari interaks! antara peneliti dan 
partisipan. Relasi yang terjadi antara peneliti dan partisipan seringkali kurang formal 
dibandingkan retest yang terjadi pada penelitian kuantitatif. Oalam penelitian 
kualitatif partisipan mendapatkan kesempatan untuk mengelaborasi secara lebih 
detail respon-responnya. Peneliti kualitatif juga memiliki kesempatan untuk 
menindaklanjuti respon partisipan dengan pertanyaan lanjutan. Karenanya penelrtian 
kualitatif memiliki kelebihan memahami realita-reaiita yang bersifat subyektif atau 
pemaknaan-pemaknaan yang bersifat individual (Cohen, Manion, & Morrison, 2000). 

Oalam penelitian kualitatif biasanya terdapat keterlibatan pribadi jangka 
panjang antara penellti dan partlsipan. Oengan kata lain pada penelitian kualitatif 
terjadi interaksi antar manusia yang lebih mendalam dibandingkan pada penelitian 
kuantitatif. Karena itulah persoalan etika dalam kualitatif menjadi sering menjadi 
sorotan dalam Iiteratur. Namun karena kompleksitas relasi antara manusia yang 
terjadi dalam suatu penelitian kualitatif, masalah etika dalam penelitian kuahtatif juga 
menjadi lebih kompleks dan sulit (SAHealthlnfo Consortium , 1999). ' 

Persoalan etika tidak pernah menjadi persoalan sederhana. Persoalan etlka 
juga bukan sesuatu yang mudah diputuskan, karena yang dihadapi peneliti dalam 
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setiap penehttan kualitatif sangat berbeda. Karena itu sutit sekali dibuat pedcman 
yang rind dan detail mengenai hal-hal yang harus ditakukan seorang peneliti dalam 
hubungannya dengan partisipan penelitian, Dalam pedoman hanya dapat dituangkan 
mengenai prinsip-prinsip etika. namun penerapannya akan sangat kasuistis. Bagi 
peneliti-penelili kualitatif, terutama peneliti pemula, menciptakan reJasi etis dan 
profesional seringkali menjadi kesuhtan lersendiri (McGinn & Bosacki, 2004). Karena 
itulah Brinthaupt (dikutip oleh McGinn & Bosacki, 2004) menyatakan bahwa 
mengajar dan belajar mengenai etika penelitian merupakan hal yang sangat penting. 
Diskusi yang disertai dengan contoh-contoh kasus relasi antara peneliti dan 
partisipan akan dapat menolong para peneliti mengembangkan pemahaman dan 
ketrampilan dalam menciptakan relasi yang etis dan profesional dengan partisipan. 

Relasi yang Eti s dan Profes ional 

Meara dan Schmidt (dikutip oleh Bourdeau, 2000) memberikan empat prinsip 
penting yang harus dipegang oleh peneliti kualitatit dalam relasinya dengan 
partisipan penelitian. Pertama adalah penghargaan terhadap olonomi. Hal ini berarti 
bahwa peneliti harus memperhitungkan independensi dan keinginan dari 
partisipannya. Dengan kata lain, penehti lidak boleti memaksakan kehendaknya 
kepada partisipan dan menghargai keberadaan partisipan sebagai pribadi yang 
memiliki kebebasan diri dalam berkehendak. 

Prinsip kedua adalah nonmaleficence. Prinsip ini menyatakan bahwa peneliti 
seharusnya tidak melakukan sesuatu yang membahayakan partisipan. Pernyataan 
'tidak melakukan sesuatu yang membahayakan partisipan' yang dimaksud oleh 
Meara dan Schmidt (dikutip oleh Bourdeau, 2000) tentu saja mengandung makna 
tidak hanya bahaya secara fisik, namun juga secara psikologis. Persoalannya adalah 
apakah mungkin dalam sualu penetitian akan sarna sekali tidak mengandung risiko 
bahaya bagi partisipannya? Dalam psikologi tidak jarang penehtian kualitatif 
dilakukan untuk mengenaIi pengalaman individual dan makna subyektif partlsipan. 
Namun ketika partisipan mengeksplorasi pengalaman dan perasaan-perasaannya, 
kondisi tersebut berpotensi memunculkan rasa sakit secara psikologis dan membuka 
luka lama. Sejalan dengan hal ini Buku Pedoman Etika Penelitian yang diletapkan 
oleh Dewan Kesehatan Nasional dan Penelitian Medis Australia (Commonwealth of 
Australia, 2001) menyatakan bahwa penelttian kualitatif mengandung risikc yang 
lebih besar dalam memunculkan akibat-akibat yang tidak diantisipasi, misalnya rasa 
malu. rasa khawatir, dan kehilangan harga din. Karena itulah dikatakan bahwa 
dukungan yang memadai bagi partieipan harus disediakan, terutama pada studi-studi 
yang menggali area-area sensitif. 

Prinsip ketiga yang dikemukakan oleh Meara dan Schmidt (dikutip oleh 
Bourdeau, 2000) adalah beneficence, yaitu mengusahakan keuntungan bagi pihak 
partisipan. Prinslp yang terakhir adalah prinsip keadilan. Dijelaskan oleh Bourdeau 
bahwa keadilan in! berarti komilmen terhadap distribusi yang setara antara tanggung 
jawab dan reward antara peneliti dan partisipan. Hal ini mengandung tuntutan bahwa 
peneliti tidak menggunakan penelitiannya untuk menguntungkan dirinya sendiri di 
atas kerugian orang lain, karena hal ini berarti terjadi ketidakseimbangan tanggung 
jawab partisipan dan keuntungan untuk peneliti. 

Prinsip yang serupa dikemukakan oleh National Commission for the Protection 
of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, USA (1979)0. Badan 
tersebut mengemukakan tiga prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam penelitian 
yang melibatkan manusia sebagai partisipan, yaitu the principles of respect of 
persons, beneficence, and jus tice. Sekalipun tidak menyebutkan secara khusus 
prinsip nonmaleficence, namun beneficence yang dilaporkan oleh National 
Commission (or the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 
Research juga mengandung arti meminimalkan risiko yang terkait dengan penelitian, 
baik risiko psikologis maupun scsiaf. serta memaksimalkan keunlungan partisipan. 
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Prinsip tersebut berbeda dar t yang dinyataken oleh Meara dan Schmidt (dikutip oleh 
Bourdeau, 2000) bahwa seorang peneliti harus do no harm. yang tampaknya sulit 
sekaf dilakukan. Prinsip yang dikemukakan National Commission for the Protection 
of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. USA (1979) ini lebih 
realietis. ya itu meminimalkan nsikc yang dialami clef partisipan. 

Lebih jauh lagi Canadian Institutes of Health Research, Natural Sciences and 
Engineering Research Council of Canada, Socia ' Sciences and Humanities 
Research Council of Canada (1998) menetapkan praktik etis penelitian yang 
melibatkan manusia . Tujuannya adalah untuk mengekspresikan nilai-nilai komunitas 
penentian. serta menguji bahwa suatu penelitian telah memenuhi kaidah moral, 
prinsip etika dan hukum. dan untuk menjamin akuntabililas lerhadap masyarakat. 
Prins ip yang dikemukakan adalah respect for human dignity, respect for free and 
informed consent, respect for vulnerable persons, respect for privacy and 
confidentiality, respect for justice and inclusiveness. balancing harms and benefits, 
serta minimizing harm and maximazing benefit. Prinsip respect for human dignity 
dikatakan sebagai etika dasar dalam relasi penelitian yang melibatkan manusia. 
Bahkan dikatakan pula bahwa pnnaip utama dad etika penelitian adalah untuk 
mendapatkan "morally acceptable means· unluk mencapai "morally acceptable 
eras: (Canadian Institutes of Health Research. Natural Sciences and Engineering 
Research Council of Canada, Social Sciences and Humanities Research Council of 
Canada, 1998 , p.i.4). Prinsip yang dikemukakan menunjukkan bahwa pene liti harus 
menghindari nsiko yang tidak seharusnya dialami partisipan. Peneliti juga harus 
menyeimbangkan risiko bahaya dengan signifikansi ilmiah dan sosial dari sualu 
tujuan penelttian. Dengan kata lain prtnsfp-prinsip itu diberikan untuk mernastrkan 
bahwa penelili tidak meletakkan kepentingan penelitian dj atas kebutuhan euatu 
populasi atau komun itas (Blodgett, Boyer, & Turk, 2005) . Prlnsip tersebut menjaga 
agar part isipan tidak diperlakukan hanya sebagai alat unluk mencapai tujuan. 

Tampak sekali bahwa prinsip-prinsip tersebut di etas mendudukkan partisipan 
penelitian sebagai pusaVulama. Dengan kala lain peneliti menggunakan "subject
centered approach". Pendekatan ini para lel dengan konsep person-centered 
approach yang dikemukakan oleh Rogers (1995 ) dalam relas i antara manusia, tidak 
terbatas ante-a terap is dan klien. tetapi juga misalnya antara orangtua dan anak , 
pemimpin dan anggota. guru dan mudd , dan lain-lainnya. Rogers mengemukakan 
bahwa karakteristik yang ada dalam person-centered approach adalah adanya tiga 
elemen yaitu genuineness. unconditional positive regard, dan empathic 
understanding. 

Dikaitkan dengan relasl antera peneliti dan partisipan. elemen genuineness 
mengandung makna bahwa penel iti tersebut menjadi dirinya sendiri da lam retest, 
tidak memasang lopeng profesi atau peran sebagai penellti yang menghilangkan 
transparansi dan keasfian diri datam retest dengan partisipan. Ini yang disebut 
Rogers (1995) sebagai putting up no professional front or personal facade. 

Unconditional positive regard tampak dalam penghargaan tanpa syarat serta 
penerimaan peneliti terhadap partisipannya. Tidak jarang peneliti melakukan stud i 
terhadap orang-orang yang di istilahkan oleh Canadian Institutes of Health Research, 
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, Sacial Sciences and 
Humanities Research Council of Canada (1998) sebagai vulnerable persons . 
Blodgett el al . (2005) mencanlohkan papulasi yang dianggap vulnerable misalnya 
para manula. pendente cacat , penderita penyakit terminal, korban kejahatan, kaum 
mincntas. komunitas berstatus sosial ekonomi rendah, dan tunawisma. Menurut 
penulis . prinsip respect far vulnerable persons juga mengandung makna adanya 
penerimaan tanpa syarat oleh peneliti terhadap partisipan penelitiannya. sekalipun 
mung kin ia secara pnbadi tidak setuju dengan yang dilakukan si partisipan . 

Elemen empathic understanding dalam penelitian yang mengadapsi person
centered approach mengandung erti bahwa peneliti berusaha me nghayati dan 
rnerasakan secara akurat perasaan dan makna pnbadi partisipan. Elemen ini 
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merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu penelitian kualitatif, karena 
tanpa adanya empathic understanding, maka peneliti tidak akan mungkin mencapai 
tujuan penelitian. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa penelitian 
kualitatif biasanya dilakukan dengan asumsi bahwa setlap manusia memiliki 
individualitas dalam memaknai hidupnya. Karena ilulah, tanpa empathic 
understanding, peneliti akan gagal masuk dalam kehidupan partisipan untuk 
memahami makna pribadinya. 

Sebagai usaha untuk menghargai partisipan, maka Dewan Penelilian Medis 
Afrika Selatan (SAHealthfnfo Consortium, 1999) menyatakan bahwa peneliti kualitatif 
menyandang beberapa tanggung jawab terhadap partisipannya, yaitu menjaga 
kerahasiaan, menghindarkan dari bahaya, reslproksitas (timbal balik), dan umpan 
balik basil. Resiproksitas yang dikemukakan adalah misalnya dengan memberi waktu 
untuk menolong , memberikan umpan balik secara informal, dan menjadi pendengar 
yang baik. Dikatakan pula bahwa resiproksitas ini dilakukan sejalan dengan 
keterbatasan-keterbatasan penelitian dan etika pribadi dan berada dalam kerangka 
kerja mempertahankan peran peneliti sebagai seorang investigator. 

Pernyataan di atas menuntut peneliti untuk menyeimbangkan perannya 
sebagai insider dan outsider. Menegaskan hal tersebut Shaw (dikutip oleh Blodgett, 
et at , 2005) berargumen bahwa peneliti dalam relasinya dengan partisipan berperan 
baik secara profesicnal maupun secara pribadi, sekaligus sebagai orang asing yang 
mempunyai rasa ingin tahu dan juga seorang teman yang balk. ltulah yang 
dikatakan oleh Sixsmith et al. (dikutip oleh Blodgett et et., 2005) bahwa peneliti 
kualitatif harus secara terus menerus menegosiasikan status insider-.outsider dalam 
komunitas yang ditelitinya. Bahkan menurut Blodgett et al.. keseimbangan status 
sebagai insider dan outsider merupakan syarat berhasilnya suatu wawancara, 
karena kualitas kontribusi partisipan didasarkan pada pandangannya bahwa peneliti 
adalah individu yang dapat dipercaya dan hangat. 

Dalam usaha untuk menjadi inside" Jokinen et al. (dikutip oleh Blodgett , et at. 
2005) menyarankan bahwa peneliti perlu menciptakan relasi yang tidak bersifat 
hirarkis balk selama rnerekrut maupun ketika mendekati dan bertemu dengan 
partisipan. Di samping itu, untuk wawancara juga dipertukan setting yang aman dan 
nyaman bagi partisipan, untuk menumbuhkan rasa percaya. Dengan demikian dalam 
usahanya untuk mendapalkan status sebagai tosoer. penellti pertu banyak 
berinteraksi secara informal dengan partisipan untuk membangun rasa percaya. 
Dengan makin besarnya rasa percaya, maka partisipan akhirnya bersedia membuka 
1ebih banyak informasi pribadinya. 

Akan tetapi relasi yang informal untuk menciptakan status insider itu juga 
mengandung risiko tidak jelasnya peran peneliti bagi partisipan yang memungkinkan 
peneftti menya1ahgunakan relasi yang terjadi untuk kepentingan penelitiannya tanpa 
memperhat ikan prinsip-prinsip etis dan proteslonal. Karena itulah Blodgett et at 
(2005) menyatakan bahwa peneliti seharusnya secara sadar bertindak secara etis 
dan profesional dalam setiap interaksinya. sambiI berusaha menyeimbangkan peran 
insider dan outsider. 

Menanggapi hal tersebut di ates. McGinn (2005) menyatakan bahwa menjadi 
penelitt yang etis dan bersahabat tidak menjamin bahwa peneliti telah berperan 
sebagai insider. Dikatakan bahwa upaya bersahabat, membangun rasa percaya, 
menciptakan setting yang nyaman untuk partisipan memang sangat penting, namun 
tidak cukup untuk memindahkan peneliti dari status outsider menjadi insider. McGinn 
menyarankan peneliti untuk masuk dalam komunitas yang akan diteliti dalam periode 
yang agak panjang, sebelum mulai rnenelitl. karena dengan demikian ia telah 
menjadi bagian dari komunitas tersebut dan benar-benar dapat dianggap sebagai 
insider. 

Pendapat McGinn memang memiliki rasiona1yang [etas. namun tentu saja suht 
untuk dilakukan secara prektis. Lain halnya dengan Elmesky (2005) dan Berk (2004) 
yang menyarankan agar peneliti melibatkan anggota komunitas yang diteliti menjadi 
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anggota tim penel itian. Dengan demikfan partisipan yang dilibatkan menjadi peneliti 
tersebu t memiJiki peran ganda . Kelebihan dari pendekatan yang mereka tawarkan 
adalah adanya pemberian kuasa yang lebih kepada partisipan. sehingga terjadi 
kemungkinan lebih besar terciptanya keseimbangan kuasa antara penehti dan 
pertrsipan yang merupakan hal penting dalam penelitian kualitatif (Shaw, dikutip oleh 
Blodgett el al., 2005) . 

Perjalanan Relas l antara Penelitl dengan Penderita HIV 

Prinsip-prins ip yang dikemukakan di atas tidak sepenuhnya mudah dilakukan . 
Situasi lapangan dalam penelttian kuantatif sangat variant dan tidak tertutup 
kemungkinan muncul situasi-situasi yang kompleks yang menyulitkan peneliti 
mengambil sikap. Berikut ini adalah catatan hasil refleksi dan catatan lapangan 
seorang penehti pemula dalam melewati proses penelitian mengenai dinamika emosi 
dan makna kebahag iaan pendente HIV. Penetinan dilakukan secara kualitatif dengan 
wawancara sebagai metode pengumpulan data. Dan catatan-catatan ini terlihat 
suatu proses per'Kembangan seorang penelrti kualitatif. Proses per1l:embangan dan 
onentasi pada diri sendlrt dan mendudukkan dirt pada posisi di etas . menuju cnentasi 
pada part isipan penehtian dan mengembangkan retest yang sejajar dan lebih 
menghargai partisipan . 

Hal yang tidak jarang terjadi dalam suatu penelitian adalah bahwa peneliti 
melakukan penelitian semata untuk kepentingan peneliti. Seorang dosen , misalnya. 
melakukan penelitian hanya untuk memenuhi kewajibannya untuk menel iti. Seorang 
mahas iswa dalam memenuhi persyaratan akademik harus melakukan suatu 
penelitian dan menuliskan laporan penelitian dalam bentuk skripsi. Seringkali hal ini 
membuat peneliti hanya memandang partisipan yang ditelif sebagai obyek, alat 
untuk mencapai tujuan pribadi. Hal ini nyata dalam kutipan hasil refleksi berikut ini, 

Saya juga sarah satu dari sekian banyak orang yang merasa takut untuk 
melakukan kontak sosial dengan penderita HIV. Bukanlah sebuah kelulusan 
pada awalnya ketika saya mencoba berkenaten dengan beberapa penderi ta 
HIV. Saya berusaha menekan semua ketakutan dalam diri saya dan berkata 
pada dirt sendiri, ' Tldak apa-apa ," hanya untuk menyelesaikan skripsi. Saya 
ingin segera lulus. Hanya itu saja. 

Bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa awal menjalin relasi dengan partisipan 
yang berorientasi pada pencapaian tujuan pribadi ini mengarah pada hubungan yang 
tidak tulus dalam berelasi dan tindakan yang tidak memperhatikan kebutuhan alau 
keadaan partisipan, 

Ketika sebuah kesempatan datang dan memungkinkan saya untuk menjalin 
relest dengan mereka, saya dengan segera menghubungi mereka . Dalam 
benak saya penderita HIV adalah orang yang patut dikasihani dan tidak 
berdaya . Mereka pasf akan merasa senang jika ada seseorang yang .ing in 
mengangkal kisah kehidupan mereka dalam sebuah karya tul is. 

Posisi awal pereun yang menganggap penderita HIV sebagai orang yang 
patut dikas ihani dan tidak berdaya sudah menunjukkan bahwa peneliti memposisikan 
dirt sebagai pribadi yang lebih berharga dan pada partisipan penelitiannya. Jika 
dianalogikan dengan relasi antara seorang konselor dengan kliennya , kelika seorang 
konselor memandang kliennya sebagai pnbadi yang patut dikasihani, maka 
sebenarnya konselor mendudukkan din sebagai seorang yang 'expert' dan 
mendudukkan klien sebagai pribadi kurang kompelen, 
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Temyata tidak sesederhana yang saya perkirakan. Saat saya menghubungi 
salah seorang penderita HIV rnelalui teleport dan mengungkapkan tujuan saya. 
dengan segera mereka bertanya, "Berapa kompensasi yang kami dapat untuk 
hal ini?" Kebingungan, sedlklt panik. dan terpojok saya bersikap seolah-olah 
tidek mengerti apa yang dimaksudkan mereka dengan kata 'kompensasi'. 

Tuntutan mengenai kompensasi penelitian oleh partisipan dapat dilihat sebagai 
suatu upaya tarik ulur kuasa. Artinya kalau tadi peneliti merasa lebih memiliki power, 
sekarang ini partisipan menunjukkan kepada peneliti bahwa power itu ada di 
tangannya . 

Dalam konsep yang saya miliki, saya ingin menjalin sebuah hubungan yang 
baik dengan setiap informan yang akan membantu saya dalam penelitian ini, 
agar mereka bisa terbuka dan tidak bersikap berpura-pura saat menceritakan 
kehidupan mereka kepada saya. Peneliti penelitian kualitatif yang memberikan 
uang pada informannya sebagai kompensansi informasi yang mereka berikan 
akan menodai kemurnian penelitian. Saya lalu membuat janji untuk bertemu 
dengan mereka sehingga saya bisa membicarakan hal tersebut dengan lebih 
jelas. 

Dalam psikologi, mahasiswa sering diajarkan pentingnya membangun rapport 
dengan klien. Dengan rapport yang baik, maka klien atau partisipan akan lebih 
terbuka dan kooperatif. Masalah kompensasi dalam penelitian memang suatu hal 
yang tidak mudah . Salah satu tanggung jawab penehti kepada partisipan yang 
dipaparkan di atas adalah resiproksitas (SAHealthlnfo Consortium, 1999). Hal ini 
berarti adanya timbal balik keuntungan antara peneliti dan partisipan. Keuntungan itu 
tidak hanya dinikmali oleh peneliti. tetapi juga partisipannya. Namun dernikian. 
memang suatu tanda tanya, apabila seorang partisipan telah mempermasalahkan 
kompensasi dl awal suatu relasi, akankah ia memberikan data penelitian dengan 
tulus dan terbuka sebagai hasil dan relasi interpersonal yang baik, ataukah hanya 
memberikan data seadanya hanya sebagai usaha memenuhi timbal balik 'bisnie'. 
Masalah yang lain lagi adalah dengan adanya persetujuan terhadap kompensasi ini, 
terbuka peluang atau kesempatan bagi partisipan untuk memanipulasi power 
relationships di antara mereka, 

Pertemuan pertama kami adalah di rumah sakit. (...). Pendente HIV yang saya 
hubungi (selanjutnya akan disebut dengan nama Rudianto), datang terlambat 
tanpa pemberitahuan sampai satu jam. Saya menghubungi mereka namun 
tidak ada balasan. Saya merasa sangat tidak dihargai dan lidak dipedulikan. 
(...). Suasana kaku dan tidak bersahabat sangat saya rasakan saat akhirnya 
mereka datang. Rudianto menjabat tangan saya tanpa memandang wajah 
saya, berjalan meninggalkan saya dan teman saya di belakang ketika kami 
akan menuju ruang perawatan pendente HIV. Sekali lagi saya menahan 
perasaan lidak dihargai yang saya rasakan dari sikap Rudianto dan kakaknya. 
(...). Rudianlo berjanji akan memperkenalkan pada beberapa orang temannya 
untuk membantu saya dalam penelitian ini. la kembali menekankan bahwa ia 
meminta kompensasi dalam bentuk uang untuk setiap informan. Saya tidak 
mungkin keras kepata bertahan dengan idealisme penelitian saya lalu menolak 
perjanjian yang diajukan Rudianto pada saya. Terlalu banyak yang 
dipertaruhkan bagi saya waktu itu ketika saya tidak menyetujui permintaan itu. 
Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan ialah mengulur waktu. Jadi saya 
meminta waktu untuk memikirkan hal itu dan akan memberitahukan keputusan 
saya nanti. 
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Kondisi yang dialami penehti memang sangat dilematis. Oi satu SISl ra 
membutuhkan partisipan untuk dapat melakukan penelitiannya dan mengumpulkan 
skripsi sebagai sualu syarat kelulusan studinya, namun di sisi lain idealisme 
menghasilkan data penelitian yang baik juga menekan, 

Bertemu dengan ketiga informan yang lainnya memberikan suasana yang 
berbeda. Mereka ramah, bersahabat. dan suka bercanda. (" ') . Salah seorang 
dan ketiga informan yang saya ajak berbincang-bincang han ttu menunjukkan 
sikap yang agak berbeda terhadap saya. Sebut saja inferman ini dengan nama 
Johny. Johny selalu bertanya banyak hal pribadi kepada saya. Seolah-olah 
menginvestigasi saya dengan tujuan ingin masuk dalam kehidupan saya. 
Intuisi saya membunyikan alarm ' ha ti-ha n: jangan membuatnya terpesona". 
(...). Saat berbicara Johny selatu menatap mata saya tajam, nada bicaranya 
rendah, Iambat dan menekankan senap kata yang diucapkan. (...). Saya 
kemudian tidak tertalu mendengar1c:an intuisi saya pada saat itu. Saya 
menganggapnya sebagai sebuah praduga yang kenyol, jadi saya menjawab 
pertanyaan-pertanyaan Johny meskipun tidak semua. Lag"'lagi dengan atesan 
"demi skripsi-, Bahkan saat Yuan dan Johny meminta alamat rumah saya 
dengan alasan lebih balk interview di rumah saya seja. saya memberikannya. 
Meskipun saya bingung, bagaimana harus membuat batas antara seorang 
peneliti dengan informannya. Apakah diperbolehkan dalam teen penehtian 
kualitatif seorang peneliti memberikan alamat pada informan? Tidak ada waktu 
untuk mengingat semua teen ttu. 

Kondisi di atas mengingatkan konsep insider dan outsider yang penting sekali 
dalam suatu penelitian kualitatif. Dikatakan bahwa peneliti harus menyeimbangkan 
peran sebagai insider dan sebagai outsider (Blodgett, et at , 2005). Bahkan Shaw 
(dikutip oleh, Blodgett, et al., 2005, par. 28) berargumen bahwa peneliti kualitetit 
dalam memasuki relasi dengan partisipan. pertu untuk bertindak secara profesional 
dan personal, sekaligus sebagai 'snooping stranger' dan good friend '. Konsep yang 
dikemukakan di sini bukanlah hal yang mudah juga, karena sering kali untuk 
bertindak secara profesicnal peneliti harus menyingkirkan keterlibatan emosi yang 
mendalam, dengan jalan membatasi relasi dengan partislpan oenenuan. Namun 
dengan membatasi relasi dan menyingkirkan ketertibatan emosi, peneliti juga sulit 
untuk menganalisis data penelitian dan mendapalkan pemahaman yang mendalam 
mengenai penghayatan partisipan. 

Memberikan alamat dan melakukan wawancara d! rumah dapat dianggap 
sebagai usaha untuk memberikan lingkungan yang aman bagi partisipan untuk 
ler libat dalam wawancara . Di samping itu. memberikan alamat juga dapat dianggap 
sebagai upaya peneliti untuk membuka did, dan mendudukkan diri sebagai pribadi 
yang sejajar dengan partisipan, serta menciptakan suatu relasi kuasa yang lebih 
seimbang. Hal ini akan berdampak positif bagi data penelitian, karena dengan 
mengambil peran sebagai insider dengan membangun relasi interpersonal yang baik, 
partisipan mungkin akan membuka informasi pribadi karena telah percaya kepada 
peneliti (Blodgett, et at , 2005). Namun di saat yang sama, peneliti perlu untuk tidak 
menghilangkan perannya sebagai outsider sama sekali untuk dapat meneliti 
kehidupan partisipan daJam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Bresler (2002) 
bahkan berpendapat bahwa posisi sebagai outsider akan menolonqpeneliti untuk 
terus memperhatikan , bertanya-tanya, dan mencari-cari jawaban , 

Sikap tidak perduli terhadap intuisi ini hanya berjalan dua hari. Johny 
mendadak datang ke rumah dan menyatakan perasaannya bahwa is ingin 
menjadikan saya kekasih. (...). Saya hanya bisa merasakan seluruh tubuh saya 
kesemutan dan eirmata saya mengumpul di pelupuk mata. Bukan karena 
bahagis , tapi shock dan tertekan pada detik yang sarna. Johny tidak mau 
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menerima jawaban "tidak" karena ia mengintimidasi saya tentang konsep cinta. 
pasangan hidup, dan pernikahan. Saya benar-benar ingin berteriak karena 
marah, jengkel, bingung, dan tertekan. (...). Johny pulang setelah saya berkali
kali mengatakan saya tidak bisa menenmanya sebagai kekasih. Bukan karena 
dia penderita HIV, tapi saya memang tidak tertarik padanya. Karena Johny 
tahu saya memang belum mempunyai kekasih, la bersikeras untuk tetap 
berusaha menjadikan saya kekasihnya. 

Kembali lagi sang peneliti dihadapkan pada situasi yang sulit. Partisipan ingin 
mengubah hakekat relasinya dengan peneliti ke bentuk relasi yang lain. Suatu 
pertanyaan yang penting adatah. apakah peneliti harus menuruti seluruh keinginan 
partisipan dalam rangka memberikan keseirnbangan kuasa? Namun apabila 
demikian, itu berarti bahwa yang terjadi bukanlah suatu keseimbangan kuasa. tetapi 
ketidakseimbangan kuasa. Oi samping itu apabila hakekat relasi peneliti dan 
partisipan telah menjadi relasi cinta di antara dua insan, penu dipertanyaan 
mengenai relasi yang masih profesional dalam penelitian. 

Situasi menjadi Iebih sutn karena apabila penehti menolak hubungan asmara 
yang ditawarkan oleh partisipan, beturn tentu partisipan mengerti dan menenma 
bahwa penolakan tersebut bukanlah penolakan terhadap dirinya, yang disebabkan 
oleh statusnya sebagai pendente HIV, karena ia sendiri telah tertekan dengan 
stigma-stigma masyarakat , 

Awalnya le bersemangat dan sedikit memaksa saya untuk segera menjawab. 
Tapi saya lebih banyak terdiam karena masih belum percaya pada perkataan 
yang saya dengar dari dia. Kemudian suara Johny mulai pelan dan melambat . 
"Saya tahu, sebagai OOHA banyak hal yang tidak bisa saya dapatkan dan 
orang lain seperti dulu (...) yang paling menyufitkan seorang OOHA adalah 
mengenai pasangan hidup. Jarang ada yang mau same orang dengan status 
HIV, Tapi tolong jangan menolakku dengan atasan aku OOHA. Aku sudah 
bosan dengar alasan seperti itu dari cewek. 

Pernyataan Johny merupakan pukulan tersendiri bagi peneliti dan 
menyadarkannya bahwa pendente HIV sekalipun adalah manusia yang memiliki 
martabat. Hal in! nyata dalam refleksi yang diberikan oleh penefiti sebagai berikut. 

Begitu kesepiannyakah para penderita HIV ini sampai harus berusaha dengan 
susah payah mendapatkan perhatian? Jika sikap Johny ini merupakan 
keinginannya untuk terlepas dati rasa sepi, ingin mendapatkan cinta dan 
mewujudkan pernikahan seperti orang lain yang tidak menderita HIV, sikapnya 
yang ngotot ini sebenarnya tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Masyarakat 
sendirilah -tertnasuk saya- yang membuat sistem isolasi terhadap mereka. 
Saya tidak akan marah, terhadap sikapnya ini. Justru inilah alasan kenapa 
penelitian ini penting dan harus tetap dilakukan. Pendente HIV tetaplah 
seorang manusia yang juga menabur benih harapan di ladang kehidupan dan 
ingin menuai buah kebahagiaan. 

Perisliwa ini merupakan titjk batik bagi peneliti. Peneliti tadinya menganggap 
partisipan sebagai obyek belaka atau sebagai alat untuk mencapai tujuan penelif 
dan tidak menghargai partisipan sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang 
sederajal dengan peneliti. Pemyataan partisipan menumbuhkan empati pada din 
peneliti dan menggerakkannya untuk menghargai rnartabat partisipan sebagai 
manusia, sekalipun ia adalah seorang penoeota Hrv, 

Masalah dengan Johny belum selesai, muncul sebuah permasalahan baru. 
Rudianto ditangkap polisi dan dipenjara karena mencopet. Saya kehilangan 
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seorang informan. (...). Johny bersikap menjauh dan tidak mau menyapa saya 
ketika saya berpapasan dengannya di rumah sakit. Johny semakin 
menunjukkan sikap bermusuhan dengan saya ketika saya mengutarakan 
bahwa saya tidak bisa menjadi kekasihnya dan memutuskan untuk tidak 
menjadikannya seorang informan oaram penelitian ini. 

Peristiwa perubahan hakekat retasi seperti ini sering juga terjadi pada relasi 
antara searang kanselar dan klien. Dalam kandisi seperti mi maka konselar 
semestinya me-refer kliennya kepada konselor lain. Hal itulah yang dilakukan oleh 
sang penetiti. Peneliti akhirnya mengurungkan niatnya untuk menjadikan Johny 
sebagai partisipan penelitiannya. Adalah tidak mungkin memaksa pertisipan untuk 
tidak mengembangkan sikap bermusuhan ketika peneliti sendiri tidak menyambut 
perubahan relasi yang diinginkan partisipan. Hal yang penting adalah peneliti tetap 
berusaha menunjukkan penghargaan kepada partisipan dan ketulusan dalam 
berelasi, 

Keadaan belum pulih benar ketika kondisi Yuan memburuk. Suatu kali Yuan ke 
rumah saya untuk berkeluh keseh. la merasa bahwa kehidupan yang 
dijalaninya saat ini terasa kosong dan sie-sta. la menangis di depan saya 
karena saya tidak menepati janji saya untuk memberi ucapan selamat ulang 
tahun padanya beberapa hari yang lalu (...). Saya benar-benar merasa sedih 
setelah la mengatakan itu. Waktu itu memang saya berjanji akan mengucapkan 
selamat ulang tahun pada Yuan. Tapi karena kesibukan saya mengurus 
administrasi skripsi di kampus. saya menjadi lupa. Mengetahui Yuan menangis 
seperti itu, saya duduk mendekat sambil meminta maaf dan menepuk 
punggung tangannya. (...). Saya ingat Yuan pernah berkata dalam interview
nya terdahulu, seumur hidupnya ia belum pernah merayakan ulang tahun. 
Mama dan Papanya tidak pernah mengingatnya. Tahun ini ia berharap ada 
seseorang yang ingat, harapan terbesarnya saya ingat akan ulang tahunnya. 
Tapi justru saya tidak bisa menepati janji. Saat Yuan menangis karena kecewa 
pada saya, perasaan saya juga kecewa dan sedih. Kenapa saya sampai bisa 
melupakan janj i sendiri? (...). Ucapan selamat ulang tahun bagi Yuan 
walaupun hanya sebuah ucapan ~ ternyata sangat berarti buatnya. Bisa 
memberikan perasaan bahagia. Jika tidak. ia tidak akan sekecewa itu. 

Peristiwa ini juga menjadi peristiwa penting yang menolong peneliti bertumbuh 
dalam empati dan penghargaannya terhadap partislpan. Pada awalnya ta mendekati 
partisipan hanya dalam rangka rnemenuhi tugas kuliahnya, dan ia rnendudukkan din 
pada poster yang lebih tinggi dari partisipan. la juga rnenganggap partisipan sebagai 
orang-orang yang patut dikasihani. Ada perasaan takut yang terkait dengan 
perasaan jijik terhadap partislpan. Akan tetapi, peristiwa-peristiwa yang terjadi seirinq 
dengan berkernbangnya relasi penetiti dengan partislpan membuat peneliti sernakin 
mengerti apa yang dirnaksud dengan empati dan bagaimana pentingnya 
penghargaan tanpa syarat kepada orang lain. Hal ini nyata dalam perubahan sikap 
saat ia berhadapan dengan partisipan. 

OJ antara keluh kesahnya, Yuan berkata ia tidak punya uang untuk berobat. 
Johny yang menjadi harapan terakhir Yuan untuk memJnjam LIang bersikap 
acuh tak acuh padanya. Ketika saya akhirnya saya meminjamkan uang pada 
Yuan, ttu bukan sebagai kompensasi atas bantuannya terhadap penelitian 
saya, tapi sebagai bantuan seorang teman, "Babkan kalau bisa aku ingin 
menganggapmu saudara," itu yang Yuan ucapkan setelah mengucapkan 
terima kasih. Beberapa had kernudian Yuan mengalami masa kritis di rumah 
sakit. Saya kernbali merasa cemas. Jika Yuan tidak bertahan dan sembuh, 
maka saya akan kehilangan seorang informan lagI. Sebuah kecemasan 
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seorang penehti. o i slsi lain saya akan kehilangan seorang ternan jika Yuan 
tidak bertahan. 

Perubahan terjadi pada din peneflti. Saat inl ia lelah menganggap partisipan 
bukan lagi sebagai orang yang hanya akan memuaskan kebutuhan peneliti , namun 
sebaqai teman. Empalinya yang lelah berkembang akhimya menolongnya 
memahami kesulitan -kesufitan partisipannya . Rasa kemanusiaannya bertumbuh , 
sehingga ia bersedia menawa rkan pinjaman uang. oengan tidak mengingkati 
kebutuhannya akan partisipan dalam penelitiannya. penehf juga tetah 
mengembangkan relasi kemanusiaa n, sehingga apabila partisipan tidak sembuh . 
iapun merasakan kehilangan seorang ternan. 

Kes impulan 

Artikel ini bertujuan untuk mengingatkan kembali para penehti kualitatif unluk 
mengembangkan relasi yang etis dan profesional dengan partisipan penelitian. Perlu 
diakui bahwa mengembangkan relasi yang elis dan profesional bukanlah sesuatu 
yang mudah . Pada pelaksanaannya di lapangan , akan tereapat banyak situasi yang 
memertukan pemikiran lebih dalam dati seorang peneliti unluk menentukan sikap 
yang tepat . Akan tetapi dati pengalaman penelitian yang'lelah dipaparkan di atas, 
ada beberapa hal penling yang dapat dijadikan masukan dalam upaya penehti 
membangun relasi yang ens dan profesional. 

Pertama . pentingnya menghadirkan diri secara tufus kepada partisipan. Penehti 
pertu sekali unluk tidak menghadirkan din sebagai seorang psikolog, atau seorang 
mahasiswa, eteu seorang penelili , tetapi menghadirkan diri sebagai seorang pribadi. 
yailu sebagai seorang ternan. Hal ini berarti bahwa penelm perlu melibatkan hati 
untuk menerima partisipan dengan pikiran lerbuka tanpa enafisis ketika berhadapan 
dengan mereka. Kehadiran sebagai pribadi yang tutus ini persis seperti apa yang 
diungkapkan oleh Rogers (1995) sebagai upaya tidak menggunakan professional 
front or personal facade. Bravo-Moreno (2003) merasakan bahwa kelika ia 
menghadirkan diri sebagai pribadi kepada partisipa nnya, buken sebagai mahasiswa, 
pekerja sosial. psikolog, penerjemah , atau seorang peneliti, maka yang tercipla 
adalah rasa kesetaraan yang pada akhirnya mengembangkan rasa empatt pada diri 
partisipan yang terekspresikan dalam keterbukaannya dalam mencentakan 
pengalaman hidupnya. Jelas sekali bahwa ketika peneliti menghadirkan diri sebagai 
pribadi atau ternan. maka peneliti akan diterima dengan terbuka dan partisipan akan 
merasa mendapalkan seseorang yang menyenangkan untuk berbagi cerita. 
Partisipan akan merasa dirinya tidak sedang diteliti. namun sedang bercerita tentang 
kehidupannya pada peneliti. 

Upaya membangun relasl yang tulus di antara dua pribadi harus dimulai dari 
diri penetili , yailu dengan menjadi diri apa adanya serta tulus menerima orang lain 
menjadi bagian dalam kehidupan. Hal in! dapat dilakukan , misalnya dengan 
membuang stigma yang terkait dengan partisipan, serta tidak takut melakukan 
kontak fisil< atau berbicara dengan mereka. 

Ketutusan atau genuineness yang pertu dimiliki peneun menuntut penelili untuk 
tidak bersikap defensif atau menulup-nutupi diri di hadapan partisipan . Kelika peneliti 
merasa kesal , kecewa . ateu marah lerh adap sikap dan perilaku partisipan, peneliti 
lidak pertu berpura-pura dan menutup-nutupi hal itu. Adakalanya peneliti joga pertu 
bersikap sangat legas dan berani berkata 'Iidak' lerhadap permintaan partisipan 
yang memang tidak dapat dipenuh i. Di sisi lain, penehti pertu berbagi cerita hidup 
dan bercanda bersama-sarna dengan mereka. 

Hal penling lainnya adalah mengembangkan sikap empati dan penghargaan 
tanpa syarat. Di sini berarti peneliti pertu sekali membuka diri unluk mendengarkan 
sepenuhnya pemyataan partistpan. tidak hanya mencari konfirmasi dari dugasn awat 
peneliti. Penghargaan tanpa syarat ini terwujud dalam menghadapi partisipan, 
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sekalipun partlsipan memiliki status sosia l ekonomi ataupun kondisi sosial yang 
berbeda dari peneliti. Penghargaan tanpa syarat ini menuntut peneliti untuk 
menerima partisipan apa adanya, menerima keberadaannya apa adanya , tanpa 
suatu sikap menyalahkan atau merendahkan. 

Tiga kandisi inti yang disampa ikan aleh Ragers (1995) yai tu empati , 
pengha rgaan tanpa syarat. serta ketulusan ternyata merupakan kondisi penting yang 
perlu diciptakan penetiti kualitatif untuk mengembangkan relasi yang etis dan 
profesianal dengan partisipan penelitiannya. 
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