
Nvivo 12 Plus
UPT PERPUSTAKAAN UMM



Fungsi Nvivo 12 Plus

 Untuk membantu pengolahan data penelitian kualitatif dan mixed-methods

 Memudahkan peneliti dalam melakukan koding data secara efektif dan efisien

 Membuat data diagram, grafik, mind map, membuat catatan

 Membantu memisahkan data yang bersumber dari informan, peneliti, dan  

data sekunder

 Sumber informasi yang dapat diolah di Nvivo antara lain, data SPSS, Mendeley,  

Zotero, Ncapture, hasil wawancara, FGD, Audio, Foto, Vidio, Sosial media,  

YouTube

 Mencari sumber informasi yang relevan

 Uji Reliabilitas



SPESIFIKASI LAPTOP

1. Gunakan Laptop Windows minimal Intel Core i3 ram 4 giga

2. Sangat disarankan untuk pakai laptop WINDOWS, bukan Macbook karena:

a. Kita tidak bisa melakukan Cluster Analysis untuk mempercepat Kajian  

Pustaka

b. Tidak bisa buat Project Map

c. Tidak bisa buat Egocentric Sociograms

d. Tidak bisa untuk buat Social Media Sociograms

e. Tidak bisa locate Project items by Criteria, by name, group find results

f. Tidak bisa lakukan Social Network analysis



Aplikasi yang berhubungan dengan NVivo

1. Google Chrome

2. Mendeley

3. SPSS

4. Media Sosial (Twitter, FB, YouTube)



Instalasi NVivo

Download versi trial NVivo 12 Plus pada link berikut:

https://www.qsrinternational.com/trial

https://www.qsrinternational.com/trial


Isi Form



Lanjutan…



Lanjutan…



Lanjutan….



Tampilan Blank Project



Fitur-fitur NVivo
 Panel Atas:

1. File : berisi menu untuk membuat project baru (new), membuka project (Open),  

menyimpan Project (Save), Meng-copy project (Copy project), help, dan option untuk  

mengakses Nvivo

2. Home: sebagian fitur yang ada di panel kiri.

3. Import: untuk mengimport data dari berbagai sumber file (reference manager, SPSS,  

Ncapture dll)

4. Create: untuk membuat Indikator coding baru (Bisa di lihat juga di panel kiri di bagian  

Codes, Cases, Notes)

5. Explore: Fitur untuk membuat mind map dan diagram

6. Share: untuk membagikan laporan/ project.



Fitur-fitur Nvivo…
 Panel Kiri:

1. Quick Access: untuk file-file yang belum terfolder akan masuk di sini.  

Terdapat fitur Files, Memos, Nodes)

2. Data: untuk penyimpanan file (audio, Video, transkrip) dalam folder.  

Terdapat fitur Files, File Classifications, dan external (untuk data yan  

berbentuk hardcopy atau url)

3. Codes: untuk coding. Terdapat fitur Nodes (untuk pemaknaan/ tema materi/  

indikator),

4. Cases: berisi data informan (Lembaga/responden/orang)

5. Cases Clasification : untuk pengklasifikasian informan (umur, jabatan, lama  

kerja, suku, dll)

6. Notes: berisi memo (untuk yang dimaknai/ pembahasan), annotations  

(catatan khusus pada data)

7. Maps: Untuk menyimpan peta



Membuat file folder pada menu-menu di
Panel Kiri

1. Klik kanan menu yang akan dibuat folder pilih

“New Folder”

2.Isi kolom yang tersedia “name” dan  

“description”, selanjutnya “OK”

Buat folder sesuai dengan data yang dimiliki.



Cara memasukkan file ke dalam folder

 Pilih folder yang ada di panel Data (Kiri)

 Klik kanan, pilih import files.

 atau menggunakan menu import yang ada di panel atas.



Membuat Folder di “Data” 
Buat folder di “Data” sesuai sumber informasi yang dimiliki

Data File

Klik
Kanan
“New 

Folder”

Buat folder masing-
masing (sesuai

dengan folder di 
samping kiri)

Klik kanan di 
masing-masing

folder
Pilih “import file”

Masukkan file 
sesuai dengan

folder yang sudah
dibuat

Cara import 
file ke folder

Buat lagi folder di Codes, Bagian “Nodes” sesuai dengan yang di 
Data 



Cara “Coding” 

1. Coding Hasil wawancara Informan

2.  Coding Foto

3.  Coding audio

4.  Coding Video



Ncapture
 Bisa digunakan untuk memasukkan file dari google  

chrome (social media)

 Menambah fitur Ncapture yang ada di Google chrome:

a. Fitur sudah ada di Google chrome. Klik tanda titik  

tiga di pojok kanan atas, pilih more tools, pilih  

extension. Kemudian aktifkan Ncapture.

b. Fitur belum ada di google chrome: Buka google

c. Download Ncapture. Add to chrome.



Cases
Case 

Classification
Klik Kanan
“Import”

Pilih File 
“SPSS”

Memasukkan Data dari SPSS

Membuat Anotasi
(Catatan Ringkas)

Buka File yang akan diberi anotasi
Blok kata yang akan di anotasi
Klik kanan “New annotation”
Silahkan buat catatan

Query Wizard 
(untuk mencari kata yang relevan)

Explore , Query Wizard, Next, isikan
kata yang ingin dicari, next, next, Run

Text Search

Explore, Text Search, Masukkan Kata, 
Run Query

Memasukkan data dari Mendeley

1. Buka Mendeley, pilih file yang 
diinginkan, klik kanan, “Explore”, 
save as dalam bentuk “ris”

2. Buka Nvivo, Import, Mendeley, 
pilih file “ris”, import



Case Clasification

Pilih menu “ Case Clasification, responden 
malang, klik kanan “new clasification”, name 

“informan malang”, klik kanan, “new 
atribute”, name “usia”, values, add, “gender” 

(perempuan dan laki-laki)

Cluster Analisis
(Untuk Mencari relevansi materi/sumber bacaan)

Menu 
Explore

Cluster 
Analysis 

Files 
Externals & 

Memos
Next Select

Pilih File

“OK”



Mind Map = Untuk membuat mind map, sesuai yang dibutuhkan peneliti, dengan menggunakan menu
“Explore”, pilih “Mind Map”

Concept Map = Untuk mind map, yang didalamnya sudah disediakan berbagai bentuk shapes yang bisa digunakan

Project Map = Membuat mind map, dengan membuka menu “Explore”. Shape bisa dibentuk sendiri oleh peneliti

(semua hasil mind map di atas bisa disimpan dalam bentuk jpg.)

Kajian Literatur
Buat folder baru di “Nodes”
Buka folder”file pdf”, Explore, Query Wizard, next, isikan kata yang akan dicari, next, pilih “selected item”, select, pilih 
file yang dicari, OK, Next, Run

Uji Reliabilitas
1. Buka file Nvivo yang telah dibuat, pilih file, copy project, save as dengan nama baru, save
2. Buka Blank Project di Nvivo, beri nama “Uji Reliabilitas”, OK
3. Pilih Import, Project, Browser, pilih file Nvivo yang telah dibuat, import
4. Explore, coding Comparison, Grub A, pilih file “pak Silvester”, Grub B, pilih file milik sendiri, at, selected nodes, 

selecet, nodes yang akan dibandingkan, OK
5. Scope, selected item, pilih file, OK, RUN


