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A. Hakekat Terjadinya Penelitian 
Penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha manusia untuk memenuhi rasa 

ingin tahunya dalam taraf keilmuan. Sifat dan sikap ilmiah merupakan ciri utama dari 
aktivitas penelitian, baik aktivitas dalam pemikiran maupun aktivitas atau tindakan 
nyata di lapangan. Sejalan dengan sifat dan sikap ilmiah itu, maka dalam kegiatan 
penelitian orang hanya akan menarik dan membenarkan suatu kesimpulan jika telah 
dilengkapi dengan bukti-bukti empirik yang benar yang dikumpulkan melalui prosedur 
yang jelas, sistematis, dan terkontrol. 

Salah satu ciri khas manusia adalah rasa ingin tahu. Setelah ia memperoleh 
pengetahuan tentang sesuatu, maka segera kepuasannya disusul lagi dengan 
kecenderungan untuk ingin lebih tahu lagi. Begitulah seterusnya. Hingga tidak 
sesaatpun ia sampai kepada kepuasan mutlak untuk menerima kenyataan yang 
dihadapinya sebagai suatu titik berhenti yang mapan. Salah satu sebabnya adalah 
karena yang menjelma dihadapan manusia sebagai kenyataan alamiah dianggapnya 
sebagai kenyataan yang beraspek ganda; disatu pihak ia mengamati alamnya 
sebagai sesuatu yang mempunyai aspek statis, tetapi dilain pihak ia mengamati pula 
terjadinya perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan, dan lain-lain 
sebagai-nya yang menunjukkan adanya aspek dinamis dari gejala-gejala alam itu 
sendiri. Aspek statis dan dinamis itulah yang merupakan rangsangan pertama  
mendorong manusia untuk selalu ingin tahu. Jadi tidak hanya fakta-fakta yang 
mengejala atau terlibat dalam suatu proses yang sedang terjadi saja 
(Koentjaraningrat, 1993). 

Lalu apa hubungan antara penelitian dan rasa ingin tahu manusia? Penelitian 
adalah penyaluran hasrat rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Manusia 
selalu mencari tahu sebab-musabab dari serentetan akibat. Hasrat ingin tahu 
manusia yang tidak pernah padam inilah yang mendorong kegiatan penelitian yang 
pada akhirnya akan mendorong pada pengembangan ilmu. 

Secara lebih singkat dapat pula dikatakan bahwa, "penelitian itu tidak lain 
berarti mempertanyakan", karena sikap penelitian selalu berisi dua kegiatan pokok, 
yaitu pertanyaan yang diajukan yang memerlukan jawaban dan jawaban atas 
pertanyaan itu. Penelitian yang berhasil harus berakhir dengan terjawabnya 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat dimulainya penelitian. Secara 
keseluruhan elemen-elemen dalam setiap penelitian adalah suatu persoalan, 
berbagai kemungkinan jawaban  dan pengumpulan serta penilaian data untuk 
mengarahkan pilihan atas kemungkinan-kemungkinan jawaban di atas.  

Adapun peranan penelitian itu adalah sebagai berikut: 
1.  Membantu manusia memperoleh pengetahuan baru 
2.  Memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan 
3.  Memberikan pemecahan atas suatu masalah 
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Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ciri khas penelitian 
adalah merupakan proses yang berjalan secara terus-menerus. Dengan kata lain 
suatu penelitian tidak akan pernah merupakan hasil yang bersifat final yang tak 
dapat diganggu gugat lagi. Hasil penelitian seseorang harus tunduk pada penelitian 
orang lain yang datang belakangan apabila data yang baru mampu membantah 
kebenaran data sebelumnya. 

 

B. Persyaratan Untuk Menjadi Seorang Peneliti 
Untuk dapat melaksanakan penelitian dengan baik ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhi. Untuk memudahkan mengingatnya persaratan ini dimulai dengan 

huruf I --> "Open your I's = buka mata saudara (Jajah Koswara, 1992). 

(1)   Intelligence  (kecerdasan), merupakan faktor yang sensial 
(2) Interest (perhatian), keinginan tahu yang sepesifik dan                           

mendalam atas bidang penelitian 
(3)  Imagination (daya hayal), jadilah pemikir yang orisinil dan penghayal 
(4) Initiative  (inisiatif), mulai dari sekarang jangan menunggu orang lain atau 

mencari-cari alasan untuk memulai sesuatu 
(5)  Information (informasi), kumpulkan keterangan dan hasil penelitian terdahulu 
(6)  Inventive (daya cipta), peralatan yang tepat belum tentu tersedia Usahakan 

untuk menciptakannya sendiri bila perlu 
(7)  Industrious, berusaha dan jangan segan-segan untuk menggunakan kedua 

tangan atau bagian fisik lainnya 
(8)  Intense observation (pengamatan yang intensif), hiduplah dengan penelitian 

saudara,  kerjakan pengamatan harian dan waspadalah terhadap hal-hal yang 
tidak wajar. 

(9)  Integrity  (kejujuran) diperlukan secara mutlak,   janganlah membohong diri 
sendiri 

(10) Infectious enthusiasm (entusiesme yang meluap-luap), ceritakan penelitian 
saudara kepada yang lain   dengan cara yang menarik 

(11) Indefatigable write (penulisan yang tidak mudah putus asa), penelitian baru 
menjadi ilmu pengetahuan jika hasilnya sudah dipublikasikan 

 
Cintai dan nikmati penelitian saudara. Jika ke 11 "I" di atas dijalankan dengan 

baik, saudara dengan sendirinya akan mendapatkan pahala (incentive) dalam bentuk 
tambahan biaya penelitian, kenaikan gaji, pangkat, dan sebagainya. 
Pada akhir karier saudara dapat meninjau kembali dengan perasaan puas dan 
bangga atas hasil yang telah saudara capai. 
      

C. Sifat Penelitian Ilmiah 
Seorang peneliti ilmiah harus bisa berfikir secara skeptik, analitik, dan kritik. 

Cara berfikir yang demikian itu sangat berguna dalam merumuskan pertanyaan 
secara tepat dan tajam. Perumusan pertanyaan yang demikian itu pada hakekatnya 
merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh setiap peneliti dan calon 
peneliti. Hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan tajam peneliti akan 
mendapat jawaban-jawaban yang tepat dari setiap data yang ditemukan atau 
responden yang diwawancarai. 

Pengetahuan dan pelajaran sekarang harus diarahkan pada kenyataan 
perubahan yang cepat dan tak dapat dihindarkan. Pengetahuan lama harus 
dipertanyakan dan harus diperiksa kembali dalam kemampuannya untuk membantu 
kita menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi pada hari ini dan hari esok, dan 
bukannya kemampuan memecahkan persoalan kemarin terhadap masalah esok hari 
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dan bagaimana menemukan teori-teori baru  apabila teori kemarin yang tersedia 
telah gagal membantu manusia. 

Tinggi rendahnya mutu atau kadar ilmiah suatu penelitian dapat diukur 
dengan dua kriteria pokok yaitu: 
1. Kemampuannya untuk memberikan pengertian (understanding) tentang masalah 

yang diteliti, sehingga masalah dan persoalan menjadi lebih jelas. 
2.  Kemampuannya untuk meramalkan (predictive power), artinya sampai dimana 

kesimpulan yang sama dapat dicapai bila data yang sama ditemukan ditempat 
lain atau diwaktu lain. 

 
 

HUBUNGAN ILMU, METODE ILMIAH dan 
TEKNIK PENELITIAN 
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METODOLOGI PENELITIAN 
         

A. Pendahuluan 
Ilmu pengetahuan adalah usaha yang bersifat  multi-dimensional, dapat 

didefinisikan dalam berbagai cara, yang masing-masing definisi tidak merupakan 
definisi yang tuntas. Sementara orang menekankan cara  berfikir, yaitu sikap ilmiah 
sebagai sifat utama ilmu pengetahuan. Orang lain menekankan pentingnya cara 
untuk melakukan sesuatu, yaitu metode ilmiah, sebagai sifat utama ilmu 
pengetahuan. Sementara orang-orang lain menganggap hasil penerapan metode-
metode ilmiah itu, yaitu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik dan 
runtut, sebagai sifat utama ilmu pengetahuan. Kiranya mudah dimengerti, tiada 
suatupun dari ketiga penekanan tersebut di atas itu yang dapat diterima dengan 
meninggalkan yang lain-lain. Ketiganya adalah sifat-sifat utama ilmu pengetahuan: 
orang berfikir dengan sikap tertentu (sikap ilmiah), menggunakan metode ilmiah 
tetentu, untuk menghasilkan fakta-fakta dan teori-teori yang tersusun baik untuk 
menyandra (memberikan) alam semesta beserta isinya. 

Apa yang dipikirkan ilmuan dengan cara tertentu (sikap ilmiah), apa yang 
dihasilkannya dengan cara tertentu (metode ilmiah), yang merupakan susunan 
pengetahuan yang teratur dan runtut pada umumnya merupakan manifestasi dari 
pandangan filsafatnya mengenai "pengetahuan yang benar" yang biasa dikupas 
dalam filsafat ilmu pengetahuan dan epistemologi. Pandangan filsafat tersebut 
merupakan jawaban terhadap masalah-masalah pokok mengenai pengetahuan yang 
benar,   seperti misalnya : 
a.  apakah pengetahuan yang benar itu, 
b.  dapatkah manusia mencapai pengetahuan yang benar itu, 
c.  jika pengetahuan yang benar itu dapat dicapai manusia, bagaimana caranya, dan 

sebagainya. 
Dalam hubungan dengan hal-hal di atas itu pandangan-pandangan klasik, 

seperti empirisme, rasionalisme, dan kritisisme besar pengaruhnya terhadap apa 
yang dipikir, dilakukan, dan dihasilkan oleh seorang ilmuwan. 

Pada umumnya, dalam usaha untuk memperoleh fakta, para ilmuwan dewasa 
ini cenderung untuk mendasarkan diri pada obsevasi dunia empiris sebagai wasit 
untuk menentukan  kebenaran; dengan cara demikian itu seorang ilmuwan dapat 
menopang pertanyaan-pertanyaannya dan mencapai kesepakatan dengan ilmuwan-
ilmuwan lain. 

Dalam pada itu ada dua hal yang perlu dicatat dalam hubungan dengan sikap 
ilmiah itu. Pertama, atribut sikap ilmuah itu adalah atribut yang diidialisasikan, yang 
berlaku bagi ilmuwan pada umumnya. Kedua, walaupun dalam kerja  profesionalnya 
para ilmuwan itu lebih mempunyai sikap ilmiah dari pada orang-orang bukan 
ilmuwan, namun dalam kehidupan pribadi mereka sehari-hari belum tentu demikian 
halnya. 

Untuk lebih memahami berbagai metode dan bentuk penelitian yang sudah 
terpola dan diakui dalam masyarakat akademik dewasa ini ada baiknya ditinjau 
sedikit sejarah perkembangannya. Dari sejarah perkembangan ilmu-ilmu orang 
mengetahui bahwa usaha-usaha manusia bernaung di bawah satu atap pholosopia. 
Lambat-laun berkembang menjadi usaha-usaha dalam berbagai bidang ilmu 
pengetahuan khusus, dan berkembang kearah pedalaman, dan spesialisasi dalam 
ilmu ini makin lama makin intensif. Proses menjadi dewasa dan mandirinya ilmu 
pengetahuan khusus ini berlangsung sedikit demi sedikit. Ilmu-ilmu yang tidak 
langsung mempersoalkan hidup dan         kehidupan, misalnya matematika, fisika, 
astronomi, dapat lebih dahulu melepaskan diri dari filsafat. Ilmu-ilmu yang langsung 
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mempersoalkan hidup dan kehidupan manusia, seperti ilmu hukum, sosiologi, 
psikologi, sejarah sastra baru kemudian dapat lepas dari filsafat yang biasa disebut 
ilmu-ilmu yang lebih tua, yaitu meliputi matematika serta sebagian besar ilmu-ilmu 
kealaman, sedangkan yang kemudian lepas dari filsafat tersebut ilmu-ilmu yang lebih 
muda yang meliputi meliputi ilmu-ilmu sosial dan humaniora. 

Relevansi pembedaan antara ilmu-ilmu yang lebih tua dan ilmu-ilmu yang 
lebih muda itu ialah bahwa ilmu-ilmu yang mebih tua itu sering mempengaruhi ilmu-
ilmu yan lebih muda dalam perkembangannya. Pengaruh itu secara garis besar 
dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 
a.  pengaruh langsung, yang terjadi bila ilmu yang lebih muda mengambil atau 

meniru konsep-konsep ilmu yang lebih tua, dan 
b.  pengaruh yang tidak langsung, yang terjadi bila ilmu yang lebih muda meniru 

menggunakan metode yang digunakan oleh ilmu yang lebih tua. 
Penggunaan istilah individu, perangsang dan reaksi, asumsi bahwa atribut 

psikologis berdistribusi normal dalam populasi, penggunaan kosep medan, dan 
sebagainya, adalah contoh-contoh pengaruh langsung itu. Contoh pengaruh tidak 
langsung misalnya penggunaan metode observasi, metode eksprimen, analisis 
kuantitatif, dan model-model matematik. 

Terlebih-lebih dalam hal metodologi penelitian,  pengaruh ilmu-ilmu yang lebih 
tua itu terasa sekali. Metode observasi yang merupakan metode obyektif yang mula-
mula dalam psikologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, ditiru dari astronomi dan biologi. 
Metode eksprimental, yang ditiru dari ilmu-ilmu pengetahuan kealaman, makin hari 
makin memegang peranan penting dalam ilmu-ilmu sosial. Prediksi dan 
pengendalian makin banyak dilakukan orang dalam ilmu-ilmu pengetahuan sosial. 

Aspek penting lain dalam metodologi penelitian adalah kuantifikasi. Makin hari 
makin diakui, bahwa kuantifikasi itu merupakan suatu hal yang sangat besar artinya 
bagi ilmu pengetahuan dan penelitian. Dengan tersedianya komputer dan jasa-jasa 
yang disajikan peranan kuantifikasi itu juga makin besar. Dewasa ini terdapat 
kecenderungan bahwa ilmu-ilmu pengetahuan sosial makin banyak menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan berusaha mendapatkan manfaat dari pendekatan 
kuantitatif itu, misalnya: 
a.  makin dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak. 
b.  perlunya peneliti menganut tatapikir dan tatakerja yang pasti dan konsisten. 
c.  memungkinkan peneliti meringkas data dalam cara dan bentuk yang lebih banyak 

artinya dan lebih mudah menganalisisnya. 
d. mungkinnya penggunaan teknik analisis statistik dan matematis, yang merupakan 

metode-metode yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. 
e.  tingginya komunikabilitas hasil yang diperoleh. 

Apabila kita lihat jenis penelitian dapat dibagi menjadi tiga yalitu: 
1. Penelitian Eksploratif 
 Yang termasuk penelitian eksploratif adalah penelitian studi kasus (mempelajari). 

Dalam penelitian ini tidak memakai hipotesis. 
2.   Penelitian pengembangan 
 Penelitian pengembangan ini terdiri dari beberapa metode yaitu: 

(1) Deskriptif: mendiskripsikan/mecandera  
a.  Survei Deskriptif: mencandera keadaan sekarang. 
b. Survei Perkembangan; mencandera perurutan atau perkembangan. 

➢ Sebagai fungsi waktu disebut time series. 
➢ Sebagi fungsi ruang yang berbeda – cross sectional. 

(2) Korelasional: Mengungkapkan/mendeteksi 
3.   Penelitian Verifikatif -- mencari sebab akibat 
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 Yang termasuk penelitian verifikatif ini adalah: 
(1) Penelitian Kausalitas 

➢ Kausalitas Komparatif (explanatory survey) 
➢ Penelitian Eksperimental (experimental survey) 

(2) Penelitian Historis 
(3) Penelitian Tindakan 

Untuk jenis penelitian eksploratif dan deskriptif tanpa memakai hipotesis, 
kecuali untuk penelitian korelasional kadang-kadang pakai hipotesis. Sedangkan 
untuk penelitian verifikatif mutlak pakai hipotesis. Untuk lebih jelasnya uraian dan 
struktur dari ketiga jenis penelitian tersebut, berikut ini disajikan struktur metode 
penelitian ilmiah. 
 

B. Beberapa Metode Dasar dan Rancangan Penelitian 
 
Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam 

metode, rancangan penelitian yang digunakan juga dapat bermacam-macam. Untuk 
menyusun sesuatu rancangan penelitian yang baik perlulah berbagai persoalan 
dipertimbangkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan 
pokok yang perlu dijawab dalam setiap usaha untuk menyusun sesuatu rancangan 
penelitian: 

a. Cara pendekatan apa yang akan dipakai? 
b. Metode apa yang akan dipakai? 
c. Strategi apa yang sekiranya yang paling efektif? 
Keputusan mengenai rancangan apa yang akan dipakai tergantung pada 

tujuan penelitian, sifat masalah yang akan digarap, dan berbagai alternatif yang 
mungkin digunakan. Apabila tujuan penelitian telah dispesifikasikan, maka penelitian 
itu telah mempunyai ruang lingkup dan arah yang jelas, dan karenanya perhatian 
dapat dirasakan kepada "target area" yang terbatas. Selanjutnya, sifat masalah akan 
memainkan peranan utama dalam menentukan cara-cara pendekatan yang cocok, 
yang selanjutnya akan menentukan rancangan penelitiannya. Pada waktu ini 
bermacam-macam rancangan penelitian telah dikembangkan orang, dan untuk 
mengikhtisarkan berbagai macam rancangan tersebut berbagai cara penggolongan 
telah pula diusulkan. Salah satu di antara cara-cara penggolongan itu, yaitu 
penggolongan berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya, dipergunakan dalam tulisan 
ini.  

Berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya itu, berbagai macam rancangan 
(metode) penelitian itu dapat digolongkan menjadi delapan macam kategori, yaitu: 

1. Penelitian kasus dan penelitian lapangan, 
2. Penelitian deskriptif, 
3. Penelitian perkembangan, 
4. Penelitian korelasional, 
5. Penelitian kausal-komparatif, 
6. Penelitian eksprimental, 
7. Penelitian historis, 
8. Penelitian tindakan.     
 
Kedelapan metode penelitian (macam penelitian) itu akan dikemukakan 

secara ringkas dalam tulisan ini.  
 
1. Penelitian Kasus dan Penelitian Lapangan (Case Study and Field Research) 
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a.  Tujuan 
Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan 
sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. 
         
b.  Contoh-contoh 

(1) Studi-studi yang dilakukan Piaget mengenai perkembangan kognitif pada 
anak-anak.   

(2) Studi secara mendalam mengenai seorang anak yang mengalami ketidak 
mampuan belajar yang dilakukan oleh seorang ahli psikologi. 

(3) Studi secara intensif mengenai kebudayaan kota serta kondisi-kondisi 
kehidupan pada suatu kota metropolitan. 

(4) Studi lapangan yang tuntas mengenai kebudayaan kelompok-kelompok 
masyarakat terpencil. 

         
c.  Ciri-ciri 

(1)  Penelitian kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu 
yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik 
mengenai unit tersebut. Tergantung kepada tujuannya. Ruang lingkup 
penelitian itu mungkin mencakup keseluruhan siklus kehidupan atau hanya 
segmen-segmen tertentu saja. Studi demikian itu mungkin 
mengkonsentrasikan diri pada faktor-faktor khusus tertentu atau dapat pula 
mencakup keseluruhan faktor-faktor dan kejadian-kejadian. 

(2)  Dibanding dengan studi survai yang cenderung untuk meneliti sejumlah kecil 
variabel pada unit sampel yang besar, studi kasus cenderung meneliti 
jumlahnya.  

d.  Keunggulan-keunggulan 
(1)  Penelitian-penelitian kasus terutama sangat berguna untuk informasi latar 

belakang guna perencanaan penelitian yang lebih besar dalam ilmu-ilmu 
sosial. Karena studi yang demikian itu intensif sifatnya. Studi tersebut 
menerangi variabel-variabel yang penting, proses-proses dan interaksi-
interaksi yang memerlukan perhatian yang lebih luas. Penelitian kasus itu 
merintis dasar baru dan sering kali merupakan sumber hipotesis-hipotesis 
untuk penelitian lebih jauh. 

(2)  Data yang diperoleh dari penelitian-penelitian kasus memberikan contoh-
contoh yang berguna untuk memberi ilustrasi mengenai penemuan-
penemuan yang digeneralisasikan dengan statistik. 

         
e.  Kelemahan-kelemahan 

(1)  Karena fokus yang terbatas pada unit-unit yang sedikit jumlahnya, penelitian 
kasus itu terbatas sifat representatifnya. Studi yang demikian itu tidak 
memungkinkan generalisasi kepada populasinya, sebelum penelitian 
lanjutan yang berfokus pada hipotesis-hipotesis tertentu dan menggunakan 
sampel yang layak selesai dikerjakan. 

(2)  Penelitian kasus terutama sangat peka terhadap keberat-sebelahan 
subyektif, kasusnya sendiri mungkin dipilih atas dasar sifat dramatiknya dan 
bukan atas dasar sifat khasnya; atau karena kasus itu cocok benar dengan 
konsep yang sebelumnya telah ada pada peneliti. Sejauh pendapat selektif 
menentukan apakah data tertentu diikut sertakan atau tidak, atau 
memberikan makna tinggi atau rendah, atau menempatkan data tersebut 
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dalam konteks tertentu dan bukan pada konteks yang lain, maka 
interprestasi subyektif akan mempengaruhi hasilnya. 

         
f.  Langkah-langkah Pokok 

(1)  Rumuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai, apakah yang dijadikan unit studi 
itu dan sifat-sifat, saling hubungan serta proses-proses yang mana yang 
akan menuntun penelitian. 

(2)  Rancangan cara pendekatannya. Bagaimana unit-unit itu akan dipilih? 
Sumber-sumber data mana yang tersedia? Metode pengumpulan data mana 
yang akan digunakan? 

(3)   Kumpulkan data. 
(4) Organisasikan data dan informasi yang diperoleh itu menjadi rekonstruksi 

unit studi yang koheren dan terpadu secara baik. 
(5)   Susunlah laporannya dan mendiskusikan makna hasilnya. 

 
2. Penelitian Deskriptif (Descriptive Research) 
a.  Tujuan 

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penyanderaan secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 
daerah tertentu. 
            
b.  Contoh 
 Beberapa contoh penelitian macam ini adalah: 

(1)  Survai mengenai pendapat umum untuk menilai sikap para pemilih terhadap 
rencana perubahan tahun pelajaran. 

(2)   Survai dalam suatu daerah mengenai kebutuhan  akan pendidikan 
keterampilan. 

(3)  Studi mengenai kebutuhan tenaga kerja akademik pada suatu kurun waktu 
tertentu. 

(4)   Penelitian mengenai taraf serap pelajaran-pelajaran SMU. 
         
c.  Ciri-ciri 

(1) Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk 
membuat penyanderaan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-
kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar 
dalam cara deskriptif semata-mata, tidak perlu mencari atau menerangkan 
saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan 
makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan 
hal-hal tersebut dan mencakup juga metode-metode deskriptif. Tetapi para 
ahli dalam bidang penelitian tidak ada kesepakatan mengenai apa 
sebenarnya penelitian deskriptif itu. Sementara ahli memberikan arti 
penelitian deskriptif itu lebih luas, dan mencakup segala macam bentuk 
penelitian kecuali penelitian historis dan penelitian eksprimental. Dalam arti 
luas ini, biasanya digunakan istilah penelitian survai. 

(2)   Tujuan penelitian-penelitian survai: 
❑ Untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang menyandera gejala 

yang ada. 
❑ Untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan 

justifikasi keadaan dan praktek-perktek yang sedang berlangsung. 
❑ Untuk membuat komperasi dan evaluasi. 
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❑ Untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-orang lain dalam 
menangani masalah atau situasi yang sama, agar belajar dari mereka 
untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di 
masa depan. 

d. Langkah-langkah pokok 
(1)  Definisikan dengan jelas dan spesifik tujuan yan akan dicapai. Fakta-fakta 

dan sifat-sifat apa yang perlu diketemukan. 
(2)  Rancangan cara pendekatannya. Bagaimana kiranya data akan 

dikumpulkan ? Bagaimana caranya menentukan sampelnya untuk menjamin 
supaya sampel representatif bagi populasinya ? Alat atau teknik observasi 
apa yang tersedia atau perlu dibuat ? Apakah metode pengumpulan data itu 
perlu di-try-out-kan?. Apakah para pengumpul data perlu dilatih terlebih 
dahulu? 

(3)   Kumpulkan data. 
(4)   Susun laporan. 

         
3. Penelitian Perkembangan (Developmental Research) 
a. Tujuan 
  Tujuan penelitian perkembangan adalah untuk menyelidiki pola dan perurutan 
pertumbuhan dan/atau perubahan sebagai fungsi waktu. 
         
b.  Contoh-contoh 

(1)  Studi-studi longitudinal mengenai pertumbuhan yang secara langsung 
mengukur sifat-sifat dan laju perubahan-perubahan pada sampel sejumlah 
anak pada taraf-taraf perkembangan yang berbeda-beda. 

(2)  Studi-studi "cross-sectional" yang mengukur sifat-sifat dan laju perubahan-
perubahan pada sejumlah sampel yang terdiri dari kelompok-kelompok umur 
yang mewakili taraf perkembangan yang berbeda-beda. 

(3)  Studi-studi kecenderungan yang dimaksudkan untuk menentukan pola-pola 
perubahan di masa lampau agar dapat meramalkan pola-pola dan kondisi-
kondisi di waktu yang akan datang. 

         
c.  Ciri-ciri 

(1)  Penelitian perkembangan memusatkan perhatian pada studi mengenai 
variabel-variabel dan perkembangannya selama beberapa bulan atau 
beberapa tahun. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan; 
bagaimana pola pertumbuhan, lajunya, arahnya, perurutannya, dan 
bagaimana berbagai faktor berhubungan satu sama lain dan mempengaruhi 
sifat-sifat perkembangan itu? 

(2) Masalah sampling dalam studi longitudinal adalah kompleks karena 
terbatasnya subyek yang diikuti dalam waktu yang lama. Apabila soal atrisi  
dapat diatasi dengan memilih sampel pada suatu populasi yang stabil, maka 
hal yang demikian ini berarti memasukkan keberat-sebelahan yang tak 
dikenal, yang berkaitan dengan populasi yang demikian itu. Lebih dari itu, 
sekali dimulai, metode longitudinal tidak memungkinkan perbaikan dalam 
hal-hal teknis tanpa kehilangan kontinuitas staf dan bantuan biaya untuk 
jangka waktu yang panjang, sehingga akan tergantung kepada lembaga 
(biasanya universitas) dan yayasan yang dapat mempertahankan/ 
memenuhi tuntutan  yang demikian itu. 

(3)  Studi-studi cross-sectional biasanya meliputi subjek lebih banyak, tetapi 
menyandera faktor-faktor pertumbuhan yang lebih sedikit dari pada studi 
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longitudinal. Walupun metode longitudinal itu adalah satu-satunya metode 
langsung untuk mempelajari perkembangan manusia, namun cara 
pendekatan cross-sectional lebih murah dan lebih cepat karena kurun waktu 
yang panjang diganti oleh  pengambilan sampel dari berbagai umur. Dalam 
metode cross-sectional soal sampling adalah rumit, karena anak-anak yang 
sama tidak terlibat dalam berbagai taraf umur, dan kelompok-kelompok 
umur yang berbeda itu mungkin tidak dapat dibandingkan satu sama lain. 
Untuk membuat generalisasi instristik mengenai pola perkembangan dari 
sampel anak-anak dari perurutan umur ini mengandung resiko mencampur 
adukan perbedaan-perbedaan antar kelompok yang timbul dari proses 
sampling. 

(4) Studi-studi kecendrungan mengandung kelemahan bahwa faktor-faktor  
yang tak dapat diramalkan mungkin masuk dan memodifikasi atau membuat 
kecenderungan yang didasarkan masa lampu menjadi tidak sah. Pada 
umumnya, ramalan untuk masa yang panjang adalah hanya educated 
guess, sedang ramalan untuk waktu yang pendek lebih reliabel dan lebih 
valid. 

         
d.  Langkah-langkah Pokok 

(1)   Definisikan masalahnya atau rumuskan tujuan-tujuannya. 
(2)  Lakukan penelaahan kepustakaan untuk menentukan garis dasar informasi 

yang ada dan memperbandingkan metodologi-metodologi penelitian, 
termasuk alat-alat yang telah ada dan tekhnik-tekhnik pengumpulan data 
yang telah dikembangkan. 

(3)   Rancangan cara pendekatan. 
(4)   Kumpulkan data. 
(5)   Evaluasi data yang terkumpul. 
(6)   Susun laporan mengenai hasil evalusai itu. 

 
4. Penelitian Korelasional 
a.  Tujuan 
  Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendidik sejauh mana variabel-
variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih 
faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. 
         
b.  Contoh-contoh 

(1) Studi yang mempelajari saling hubungan antara skor pada test perguruan 
tinggi dengan indeks prestasi. 

(2)   Studi secara analisis faktor  mengenai beberapa test kepribadian. 
(3)  Studi untuk meramalkan keberhasilan belajar berdasarkan atas skor pada 

test bakat. 
         
c.  Ciri-ciri 

(1)   Penelitian macam ini cocok dilakukan bila variabel-veriabel yang diteliti rumit 
dan/atau tak dapat diteliti dengan metode eksprimental atau tak dapat 
dimanipulasikan. 

(2)  Studi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling 
hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. 

(3)   Apa yang diperoleh adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan 
bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. 
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  Hal ini berbeda misalnya dengan pada penelitian eksprimental, yang dapat 
memperoleh hasil mengenai ada atau tidak  adanya efek tersebut. 

(4)   Penelitian korelasional mengandung kelemahan-kelemahan, antara lain 
adalah sebagai berikut: 
❑ Hasilnya cuma mengidentifikasikan apa sejalan dengan apa, tidak mesti 

menunjukan saling hubungan yang bersifat kausal. 
❑ Jika dibandingkan dengan penelitian eksprimental, penelitian 

korelasional itu kurang tertib-ketat, karena kurang melakukan kontrol 
terhadap variabel-variabel bebas. 

❑ Pola saling hubungan itu sering tak menentu dan kabur. 
❑ Sering merangsang penggunaannya sebagai macam short-gun 

approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan 
menggunakan setiap interprestasi yang berguna atau bermakna. 

         
d.  Langkah-langkah pokok 

(1)   Definisikan masalah. 
(2)   Lakukan penelaahan kepustakaan. 
(3)   Rancangkan cara pendekatannya: 

❑ Identifikasikan variabel-variabel yang relevan; 
❑ Tentukan subyeknya dengan sebaik-baiknya; 
❑ Pilih atau susun alat pengukur yang cocok; 
❑ Pilih metode korelasional yang cocok untuk masalah yang sedang 

digarap. 
(4)   Kumpulkan data. 
(5)   Analisis data yang telah dikumpulkan dan buat interprestasinya. 
(6)   Tuliskan laporan. 

         
5. Penelitian Kausal-Komparatif (Causal-comparative Research) 
 
a.  Tujuan 
  Tujuan penelitian kausal-Komparatif adalah untuk menyelidiki kemungkinan 
hubungan sebab-akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat 
yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data 
tertentu. Hal ini berlainan dengan metode eksprimental yang mengumpulkan datanya 
pada waktu kini dalam kondisi yang terkontrol. 
         
b.  Contoh-contoh 

(1) Penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi ciri-ciri pribadi yang 
gampang dan tidak gampang mendapat kecelakaan dengan menggunakan 
data yang berwujud catatan-catatan yang ada pada perusahaan asuransi. 

(2) Mencari pola tingkah laku dan prestasi belajar yang berkaitan dengan 
perbedaan umur pada waktu masuk sekolah, dengan cara menggunakan 
data deskriptif mengenai tingkah laku dan skor test prestasi belajar yang 
terkumpul sampai anak-anak yang bersangkutan kelas VI SD. 

(3) Penelitian untuk menentukan ciri-ciri guru yang efektif dengan 
mempergunakan data yang berupa catatan mengenai sejarah pekerjaan 
selengkap mungkin. 

         
c.  Ciri-ciri Pokok 
   Penelitian kausal-komperatif bersifat expost facto, artinya data dikumpulkan 
setelah semua kejadian  yang  dipersoalkan berlangsung (lewat). Peneliti mengambil 
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satu atau lebih akibat (sebagai dependent variables) dan menguji data itu dengan 
menelusuri ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan, dan 
maknanya. 
         
d.  Keunggulan-keunggulan 

(1) Metode kausal-komparatif adalah baik untuk berbagai keadaan kalau 
metodenya lebih kuat,  metode eksprimental tak dapat digunakan: 
❑ Apabila tidak selalu mungkin untuk selalu memilih, mengontrol, dan 

manipulasikan faktor-faktor yang perlu untuk menyelidiki hubungan 
sebab-akibat secara langsung. 

❑ Apabila mengontrol terhadap semua variabel kecuali variabel bebas 
sangat tidak realistik dan dibuat-buat, yang mencegah interaksi normal 
dengan lain-lain variabel yang berpengaruh. 

❑ Apabila kontrol-kontrol di laboraturium untuk berbagai penelitian adalah 
tidak praktis, terlalu mahal, atau dipandang dari segi etika 
diragukan/dipertanyakan. 

(2)  Studi kausal komparatif menghasilkan informasi yang sangat berguna 
mengenai sifat-sifat gejala yang  dipersoalkan: apa sejalan dengan apa, 
dalam kondisi apa, pada perurutan dan pola yang bagaimana, dan yang 
sejenis dengan itu. 

(3)   Perbaikan-perbaikan dalam hal teknis, metode statistik dan rancangan 
dengan kontrol parsial, pada akhir-akhir ini telah membuat studi kausal 
komparatif itu lebih dapat dipertanggung-jawabkan. 

         
e.  Kelemahan-kelemahan 

(1)   Kelemahan utama setiap rancangan expost facto adalah tidak adanya 
kontrol terhadap variabel bebas. Dalam batas-batas pilihan yang dapat 
dilakukan, peneliti harus mengambil fakta-fakta yang dijumpai tanpa 
kesempatan untuk mengatur kondisi-kondisinya atau memanipulasi variabel-
variabel yang mempengaruhi fakta-fakta yang dijumpai itu. Untuk dapat 
mencapai kesimpulan yang sehat, peneliti harus mempertimbangkan segala 
alasan yang mungkin ada, atau hipotesis-hopotesis saingan yang mungkin 
diajukan dan mungkin mempengaruhi hasil-hasil yang dicapai. Sejauh 
peneliti dapat dengan sukses membuat justifikasi kesimpulan terhadap 
alternatif-alternatif lain itu, dia ada dalam posisi yang secara relatif kuat. 

(2)  Adalah sukar untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab 
yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang 
sedang diselidiki. 

(3)   Kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan 
kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk 
menghasilkan efek yang disaksikan, menyebabkan soalnya sangat 
kompleks. 

(4)   Suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab 
ganda, tetapi dapat pula disebabkan oleh sesuatu sebab pada kejadian 
tertentu dan oleh lain sebab pada kejadian lain. 

(5)   Apabila saling hubungan antara dua variabel telah diketumukan, mungkin 
sukar untuk menentukan mana yang sebab dan mana yang akibat. 

(6)   Kenyataan bahwa dua, atau lebih, faktor saling berhubungan tidaklah mesti 
memberi implikasi adanya hubungan sebab-akibat. Kenyataan itu mungkin 
hanyalah karena faktor-faktor tersebut berkaitan dengan faktor lain yang 
tidak diketahui atau tidak berobservasi. 
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(7)   Menggolong-golongkan subyek ke dalam kategori dikotomi (misalnya : 
golongan pandai dan golongan bodoh) untuk tujuan pembandingan, 
menimbulkan persoalan-persoalan, karena kategori macam itu sifatnya 
kabur, bervariasi, dan tak mantap. Sering kali penelitian yang demikian itu 
tidak menghasilkan penemuan yang berguna. 

(8) Studi komperatif dalam situasi alami tidak memungkinkan pemilihan subyek 
secara terkontrol. Menempatkan kelompok yang telah ada yang mempunyai 
kesamaan dalam berbagai hal kecuali dihadapkannya kepada variabel 
bebas. 

f.  Langkah-langkah Pokok 
(1)  Definisikan masalah 
(2)   Lakukan penelaahan kepustakaan 
(3)   Rumuskan hipotesis-hopetesis 
(4)   Rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu serta 

prosedur-prosedur yang akan digunakan 
(5)  Rancang cara pendekatannya: 

❑ Pilihlah subyek-subyek yang akan digunakan serta sumber-sumber yang 
relevan; 

❑ Pilihlah atau susunlah teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan 
data; 

❑ Tentukan kategori untuk mengklasifikasikan data yang jelas, sesuai 
dengan tujuan studi, dan dapat menunjukkan kesamaan atau saling 
hubungan. 

(6) Validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu, dan interprestasikan 
hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat. 

(7)   Kumpulkan data analisis data. 
(8)  S u s u n   l a p o r a n. 

         
6. Penelitian Eksperimental 
6.1. Penelitian Eksperimental Sungguhan (True-Experimental Research) 
 
a.  Tujuan 
  Tujuan penelitian ekprimental sungguhan adalah untuk menyelidiki  
kemungkinan saling hubungan sebab-akibat dengan cara mengenakan kepada satu 
atau lebih kelompok ekperimental kondisi perlakuan dan memperbandingkan  satu 
atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. 
         
b.  Contoh-contoh 

(1) Penelitian untuk menyelidiki pengaruh dua metode mengajar sejarah pada 
murid-murid kelas III SMU sebagai ukuran kelas (besar dan kecil) dan taraf 
intelegensi murid (tinggi, sedang, rendah), dengan cara menempatkan guru 
secara random berdasarkan intelengensi, ukuran kelas, dan metode 
mengajar. 

(2) Penelitian untuk menyelidiki efek program pencegahan penyalahgunaan 
obat terhadap sikap murid-murid SLTP, dengan menggunakan kelompok 
eksprimen (yang diperkenalkan dengan program itu), dan dengan 
menggunakan rancangan pretest-posttest di mana hanya separo dari murid-
murid itu secara random menerima pretesting atau oleh program pendidikan.  

(3) Penelitian untuk menyelidiki efek pemberian tambahan makanan di sekolah 
kepada murid-murid SD di suatu daerah dengan memperhatikan keadaan 
sosial ekonomi orang tua dan taraf intelegensi. 



Materi Pelatihan Metodologi Penelitian 

 

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP 14 

         
c.  Ciri-ciri experimental designs 

(1) Menuntut pengaturan variabel-variabel dan kondisi-kondisi eksperimental 
secara tertib-ketat baik dengan kontrol atau manipulasi langsung maupun 
dengan randomisasi (pengaturan secara rambang). 

(2)  Secara khas menggunakan kelompok kontrol sebagai "garis dasar" untuk 
dibandingkan dengan kelompok (kelompok-kelompok) yang dikenai 
perlakuan eksperimental. 

(3) Memusatkan usaha pada pengontrol varian: 
❑ Untuk memaksimalkan varian variabel (variabel-variabel) yang berkaitan 

dengan hipotesis penelitian. 
❑ Untuk meminimalkan varian variabel pengganggu atau yang tidak 

diinginkan yang mungkin mempengaruhi hasil  eksperimen, tetapi yang 
tidak menjadi tujuan  penelitian; 

❑ Untuk meminimalkan varians kekeliruan atau varians rambang, termasuk 
apa yang disebut kekeliruan pengukuran. 

Penyelesaian terbaik: pemilihan subyek secara rambang penempatan 
subyek dalam kelompok-kelompok secara rambang, penentuan perlakuan 
eksperimental kepada kelompok secara rambang. 

(4) Internal Validiti adalah untuk rancangan dan merupakan tujuan pertama 
metode eksperimental. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: Apakah 
manipulasi eksperimental pada studi ini memang benar-benar menimbulkan 
perbedaan. 

(5) Tujuan kedua metode eksperimental adalah external  validiti yang 
menanyakan persoalan: Seberapa respon representatifkah penemuan-
penemuan penelitian ini dan seberapa jauh hasil-hasilnya dapat 
digeneralisasikan kepada subyek-subyek atau kondisi-kondisi yang 
semacam? 

(6) Dalam rancangan eksperimental yang klasik, semua variabel penting 
diusahakan agar konstan kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja 
dimanipulasikan atau dibiarkan bervariasi.  

 Kemajuan-kemajuan dalam metodologi misalnya rancangan faktorial dan 
analisis varians telah memungkinkan peneliti untuk memanipulasikan atau 
membiarkan bervariasi lebih dari satu variabel, dan sekaligus menggunakan 
lebih dari satu kelompok eksperimental. Hal-hal yang demikian itu 
memungkinkan untuk secara serempak menentukan; 1) efek variabel bebas 
utama (perlakauan); 2) variasi yang berkaitan dengan variabel yang 
digunakan untuk membuat klasifikasi; dan 3) interaksi antara kombinasi 
variabel bebas dan/atau variabel yang digunakan untuk klasifikasi tertentu.  

(7) Walaupun pendekatan secara eksperimental itu adalah yang paling kuat 
karena cara ini memungkinkan untuk mengontrol variabel-variabel yang 
relefan, namun cara ini juga paling restriktif dan dibuat-buat (artivisial). Ciri 
inilah yang merupakan kelemahan utama kalau metode ini dikenakan 
kepada manusia dalam dunianya. 

         
d.  Langkah-langkah Pokok 

(1)  Lakukan survai kepustakaan yang relavan bagi masalah yang akan digarap. 
(2)  Identifikasi dan definisikan masalah 
(3)  Rumuskan hipotesis, berdasarkan atas penelaahan kepustakaan. 
(4)   Definisikan pengertian-pengertian  dasar dan variabel-variabel utama. 
(5)  Susun rencana eksperimen: 
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❑ Identifikasi bermacam-macam variabel yang relevan. 
❑ Identifikasi variabel-variabel non eksperimental yang mungkin 

mencemarkan eksperimen, dan tentukan bagaimana caranya mengontrol 
variabel-variabel tersebut. 

❑ Tentukan rancangan eksperimennya. 
❑ Pilih subyek yang representatif bagi populasi tertentu, tentukan siapa-

siapa yang masuk kelompok kontrol dan siapa-siapa yang masuk 
kelompok eksperimen.  

❑ Terapkan perlakuan 
❑ Pilih atau susun alat untuk mengukur hasil eksperimen dan validasikan 

alat tersebut. 
❑ Rancangan prosedur pengumpulan data, dan jika mungkin lakukan pilot 

atau trial run test untuk menyempurnakan alat pengukur atau rancangan 
eksperimennya.  

❑ Rumuskan hipotesis nolnya. 
(6)  Laksanakan ekspetrimen 
(7)  Aturlah data kasar itu dalam cara yang mempermudah  analisis selanjutnya; 

tempatkan dalam rancangan yang memungkinkan efek yang diperkirakan 
akan ada.  

(8)  Terapkan test signifikansi untuk menentukan taraf signifikansi hasilnya. 
(9)  Buatlah interprestasi mengenai hasil testing itu, berikan diskusi seperlunya, 

dan tulislah laporannya. 
  Karena metode  eksperimen itu sangat penting peranannya dalam dunia 
metodologi penelitian, maka pada bab berikut hal tersebut akan disajikan dengan 
lebih lengkap. 
         
6.2. Penelitian Eksperimental Semu (Quasi-Experimen Research) 
 
a.  Tujuan 
  Tujuan penelitian eksperimental semu adalah untuk memperoleh informasi 
yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan 
eksperimental yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk 
mengontrol dan/atau memanipulasikan semua variabel yang relevan. Sipeneliti harus 
dengan jelas mengerti kompromi-komporomi apa yang ada pada internal validity dan 
external validity rancangan dan berbuat sesuai dengan keterbatasan-keterbatasan 
tersebut. 
         
b.  Contoh-contoh 

(1) Penelitiannya untuk menyelidiki efek dua macam cara menghafal (spaced 
vs. massed practise) dalam mengahapal suatu daftar kata-kata asing pada 
empat buah SMU tanpa dapat menentukan penempatan murid-murid pada 
perlakuan secara random atau mengawasi waktu-waktu latihannya secara 
cermat. 

(2) Penelitian untuk menilai keefektifan tiga cara mengajar konsep-konsep 
dasar dan prinsip-prinsip ekonomi di SD apabila guru-guru tertentu dapat 
secara sukarela menjalankan pengajaran itu karena tertarik akan bahannya. 

(3) Penelitian pendidikan yang menggunakan pretest-posttest, yang didalamnya 
variabel-variabel seperti kematangan, efek testing, regresi statistik, atrisi 
selektif, dan adaptasi tidak dapat dihindari atau justru terlewat dari 
penelitian. 
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(4) Berbagai penelitian mengenai berbagai problem sosial seperti kenakalan, 
keresahan, merokok, jumlah penderita penyakit jantung, dan sebagainya, 
yang di dalam kontrol dan manipulasi tidak selalu dapat dilakukan. 

c.  Ciri-ciri 
(1) Penelitian eksperimental semu secara khas mengenai keadaan praktis, yang 

di dalamnya adalah tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel yang 
relevan kecuali beberapa dari variabel-variabel tersebut. Sipeneliti 
mengusahakan untuk sampai sedekat mungkin dengan ketertiban penelitian 
eksperimental yang sebenarnya, dengan hati-hati menunjukkan 
pengecualian dan keterbatasannya. Karena itu, penelitian ini ditandai oleh 
metode kontrol parsial berdasar atas identifikasi secara hati-hati mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi internal validity dan external validity. 

(2) Perbedaan antara penelitian eksperimental sungguhan dan eksperimental 
semu adalah kecil, terutama kalau yang dipergunakan sebagai subyek 
adalah menusia. 

(3) Walaupun penelitian tindakan dapat mempunyai status eksperimental semu, 
namun sering kali penelitian tersebut sangat tidak formal, sehingga perlu 
diberi kategori tersendiri. Sekali rencana penelitian telah dengan sistematis 
menguji masalah validitas, bergerak menjauhi alam intutif dan penjelajahan 
(exploratory), maka permulaan metode eksperimental telah mulai terwujud. 

d. Langkah-langkah Pokok 
  Langkah-langkah pokok dalam melaksanakan penelitian eksperimental semu 
adalah sama dengan langkah-langkah dalam melakukan penelitian eksperimental 
sungguhan, dengan pengakuan secara teliti terhadap masing-masing keterbatasan 
dalam hal  validitas internal dan eksternal. 
         
7. Penelitian Historis (Historis Research ) 
a.  Tujuan  
  Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat  rekontruksi masa lapau 
secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, 
memverifikasi, serta mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan 
memperoleh kesimpulan yang kuat. 
Sering kali penelitian yang demikian itu berkaitan dengan hipotesis-hipotesis tertentu. 
b.  Contoh 
  Studi mengenai praktek "bawon" di daerah pedesaan di Jawa Tengah, yang 
bermaksud memahami dasar-dasarnya di waktu yang lampau serta relevansinya 
untuk waktu kini; studi ini dimaksudkan juga untuk mentes hipotesis bahwa nilai-nilai 
sosial tertentu serta rasa solidaritas memainkan peranan penting dalam berbagai 
kegiatan ekonomi pedesaan. 
         
c.  Ciri-ciri 

(1) Penelitian historis lebih tergantung   kepada data yang diobservasi orang 
lain dari pada yang diobservasi oleh peneliti sendiri. Data yang lain akan 
dihasilkan oleh cara kerja yang cermat menganalisis keautentikan, 
ketepatan, dan pentingnya sumber-sumbernya. 

(2) Berlainan dengan anggapan yang populer, penelitan historis haruslah tertib-
ketat, sistematis, dan tuntas; sering kali penelitian yang dikatakan sebagai 
suatu penelitian historis hanyalah koleksi informasi-informasi yang tak layak, 
tak realibel, dan berat sebelah. 

(3)  Penelitian historis tergantung pada dua macam data, yaitu data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu si peneliti 
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(penulis) secara langsung malakukan observasi atas penyaksian kejadian-
kejadian yang dituliskan. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, 
yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih 
telah lepas dari kejadian aslinya. Di antara kedua sumber itu, sumber primer 
dipandang sebagai memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama, dan 
diberi perioritas dalam pengumpulan data. 

(4) Untuk menentukan bobot data, biasa dilakukan dua macam kritik, yaitu kritik 
eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal menanyakan "Apakah dokumen 
relik itu autentik", apakah data tersebut akurat dan relevan?". Kritik internal 
harus menguji motif, keberat sebelahan, dan keterbatasan si penulis yang 
mungkin melebih-lebihkan atau mengabaikan sesuatu dan memberikan 
informasi yang terpalsu. Evaluasi kritis inilah yang menyebabkan "penelitian 
historis" itu sangat tertib-ketat, yang dalam banyak hal  lebih "demanding" 
dari pada studi eksperimental. 

(5) Walaupun penelitian historis mirip degan penelaahan  kepustakan yang 
mendahului lain-lain bentuk rancangan penelitian, namun cara pendekatan 
historis adalah lebih tuntas, mencari informasi dari sumber yang lebih luas. 
Penelitian historis juga menggali informasi-informasi yang lebih tuntas 
daripada yang umum dituntut dalam penelaahan kepustakaan, dan banyak 
kali juga menggali bahan-bahan tak ditertibkan yang tak dikutip dalam bahan 
acuan yang standar. 

         
d.  Langkah-langkah Pokok 

(1) Definisikan masalah. Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada diri 
sendiri: 
❑ Apakah cara pendekatan historis ini merupakan yang terbaik bagi 

masalah yang sedang digarap? 
❑ Apakah data penting yang diperlukan mungkin didapat? 
❑ Apakah hasilnya nanti mempunyai cukup kegunaan? 

(2) Rumuskan tujuan penelitian dan jika mungkin, rumuskan hipotesis yang 
akan memberi arah dan fokus bagi kegiatan penelitian itu. 

(3) Kumpulkan data, dengan selalu mengingat perbedaan antara sumber primer 
dan sumber sekuder. Suatu keteranpilan yang sangat penting dalam 
penelitian historis adalah cara pencatatan data: dengan sistem kartu atau 
dengan sistem lembaran, kedua-duanya dapat dilakukan. 

(4) Evaluasi data yang diperoleh dengan melakukan kritik eksternal dan kritik 
internal. 

(5) Tuliskan laporan. 
         
8. Penelitian Tindakkan (Action Research) 
a.  Tujuan 
  Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan keterampilan-keterampilan 
baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan 
penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain. 
 
b.   Contoh-contoh 
  Suatu program inservice training untuk melatih para konselor bekerja dengan 
anak putus sekolah; untuk menyusun program penjajagan dalam mencegah 
kecelakaan pada pendidikan pengemudi; untuk mencegah masalah apatisme dalam 
penggunaan tekhnologi modern atau metode menanam padi yang inovatif; perbaikan 
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pembelajaran di kelas oleh guru kelas atau guru bidang studi; perbaikan kinerja guru 
oleh kepala sekolah. 
          
c. Ciri-ciri 

(1) Praktis dan langsung relevan untuk situasi  aktual dalam dunia kerja. 
(2) Menyediakan rangka-kerja yang teratur untuk pemecahan masalah  dan 

perkembangan-perkembangan baru, yang lebih baik dari pada cara 
pendekatan impresionistik dan fragmentaris. Cara penelitian ini juga empiris 
dalam artian bahwa penelitian tersebut  berdasarkan diri kepada observasi 
aktual  dan data mengenai tingkah laku, dan tidak berdasar pada pendapat 
subyektif yang didasarkan pada pengalaman masa lampau. 

(3) Fleksibel dan adaptif, membolehkan perubahan-perubahan selama masa 
penelitian dan mengorbankan kotrol untuk kepentingan on the-spot 
experimentation dan inovasi. 

(4) Walaupun berusaha supaya sistematis, namun penelitian tindakan 
kekurangan ketertiban ilmiah, karena validitas internal dan eksternal adalah 
lemah. Tujuan situasional, sampelnya terbatas dan tidak representatif, dan 
kontrolnya terhadap variabel bebas sangat kecil. Karena itu, hasil-hasilnya 
walaupun berguna untuk dimensi praktis, namun tidak secara langsung 
memberi sumbangan kepada ilmunya. 

         
d.  Langkah-langkah Pokok 

(1) Definisikan masalahnya atau tetapkan tujuannya. Apa yang kiranya 
memerlukan perbaikan atau yang mungkin berkembang sebagai 
keterampilan baru atau cara penyelesaian baru. 

(2) Lakukan penelaahan kepustakaan untuk mengetahui apakah orang-orang 
lain telah menjumpai masalah yang sama atau telah mencapai tujuan 
berhubungan dengan yang akan dicapai  dalam penelitian itu. 

(3) Rumuskan hipotesis atau strategi pendekatan, dengan menyatakan dalam 
bahasa yang jelas, spesifik. 

(4)  Aturlah research setting-nya dan jelaskan prosedur serta kondisi-kondisinya. 
Apakah hal-hal khusus yang akan dikerjakan dalam usaha untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan? 

(5) Tentukan kreteria evaluasi, tekhnik pengukuran, dan lain-lain sarana untuk 
mendapatkan umpan-balik yang berguna. 

(6) Analisis data yang terkumpul, dan evaluasi hasilnya. 
(7)  Tuliskan laporannya. 
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PENYUSUNAN PROPOSAL DAN 
LAPORAN HASIL PENELITIAN 
         
 

A. Pertimbangan dalam Rancangan Penelitian 
Suatu penyusunan rancangan penelitian terlebih dahulu harus mampu 

memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok yang menentukan 
kejelasan kegiatan dan tujuan penelitian. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini 
merupakan materi bagi terpenuhinya fungsi-fungsi rancangan penelitian yang telah 
dikemukakan di atas. Adapun pertanyaan-pertanyaan itu : 
a.  Apakah tujuan penelitiannya ? 
b.  Apakah penelitian ini penting ? 
c.  Sejauh mana pengetahuan yang dimiliki untuk mempelajari masalah yang akan 

diteliti ? 
d. Apa saja yang harus dipertimbangkan ? 
e.   Apakah target populasinya ? 
f.   Siapakah yang akan diwawancarai ? 
g.  Bagaimana metodologinya ? 
h. Siapakah pelaksana yang diperlakukan dan bagaimana  susunannya ? 
i.   Berapakah jumlah biaya yang diperlukan dan bagaimana perinciannya ? 
j.    Berapa lamakah penelitian itu akan memakan waktu ? 
k.  Apakah pelaksanaan penelitian itu tidak akan mengalami hambatan-hambatan ? 

Apabila penelitan yang dilakukan adalah keinginan si peneliti sendiri maka 
merumuskan tujuan penelitian tidak akan banyak mengalami kesulitan karena si 
peneliti sudah dapat mengetahui apa yang akan dicapai. Tetapi penelitian 
berdasarkan pesanan atau keinginan orang lain maka merumuskan tujuan penelitian 
akan memakan waktu banyak apalagi si pemesan tidak memahami dengan baik 
tentang seluk beluk penelitian. Diskusi yang matang antara si peneliti dengan 
pemesan atau sponsor perlu dilakukan untuk menghindarkan salah pengertian di 
dalam penggunaan data atau hasil akhir dari informasi yang dikumpulkan. Di dalam 
praktek sering dijumpai kejadian ini, baik didalam tahap perencanaan, di dalam tahap 
pengumpulan data maupun di dalam analisis dan penyusunan pelaporan. Sering 
seorang peneliti dihadapkan kepada apakah melaporkan berdasarkan data di 
lapangan  atau manipulasi data  karena tidak cocok dengan keinginan pemesan 
untuk  menghindarkan pengulangan  penelitian. Hal ini tidak akan terjadi apabila di 
dalam hal penyusunan  rencana penelitian sudah didiskusikan dengan baik. 

Mengenai pentingnya suatu penelitian dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari 
segi pengembangan teori dan segi kebutuhan praktis. Keduannya memerlukan 
informasi yang cukup tetapi luas dan kedalaman informasi yang akan dikumpulkan 
tergantung kepada segi mana yang lebih dipentingkannya. Yang harus diyakinkan di 
dalam rancangan penelitian adalah bahwa penelitian yang akan dilakukan itu dapat 
menghasilkan yang baru, baik untuk pengembangan teori maupun untuk keperluan 
praktis. 

Pengetahuan yang dimiliki untuk mempelajari masalah yang akan diteliti 
menyangkut pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan dan 
pengetahuan mengenai metode penelitian. Luas atau sempitnya  pengetahuan yang 
dimiliki tergantung kedalaman literatur yang dipelajari oleh si peneliti dan tidak 
terlepas pula dari pengalaman praktek penelitian. Di dalam rencana penyusunan 
penelitian, keduanya mempengaruhi dan saling melengkapi. Pengetahuan mengenai 
masalah  yang akan diteliti dibatasi pula oleh disiplin ilmu pokok yang dimiliki oleh si 
peneliti. 
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Pertimbangan yang harus dirumuskan dengan jelas adalah pertimbangan 
mengenai batasan atau definisi dari aspek-aspek penomena-penomena yang 
tersangkut dalam penelitian. Biasanya si peneliti dihadapkan dua definisi, ialah 
conseptual definition dan operasional definition. Mengenai konsep umur, sek, tingkat 
pendidikan, kepangkatan dan sebagainya merupakan penomena umum yang mudah 
untuk diberi batasan. Tetapi konsep adil, makmur, wewenang, kebijaksanaan, 
modern, miskin, partisipasi, dan lain sebagainya, tidak mudah untuk diberikan 
batasan dalam tujuan kepentingan penelitian. Untuk memudahkan di dalam 
pengumpulan data perlu dibuat batasan-batasan operasional terutama yang 
menyangkut penomena-penomena yang tidak konkrit. Contoh yang umum,  antara 
lain, mengenai "bekerja dan menganggur". Dilihat dari batasan konsepsional perlu 
ada ketentuan, berapa jam per hari ukuran sesorang yang dapat dikatakan bekerja. 
Pekerjaan apa saja yang termasuk klasifikasi bekerja itu. Apakah seorang ibu rumah 
tangga atau seorang anak yang membantu si ayah bekerja di sawah dapat 
dikategorikan bekerja, padahal  mereka tidak menerima upah ? Apakah seseorang 
lulusan sekolah guru yang menjadi sopir termasuk bekerja atau menganggur ? 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut  akan mengandung batasan  yang berbeda yang 
menyulitkan di dalam pelaksanaan penelitian. Maka untuk kepentingan penelitian 
perlu diberikan batasan operasional sehingga mempunyai interprestasi yang sama. 

Penentuan target populasi tidak hanya menyangkut jumlah orang saja. Batas-
batas geografis, tingkatan dan batas administratip, kelompok atau lapisan 
masyarakat dan batasan-batasan lainnya  perlu dijelaskan sebaik-baiknya di dalam 
rancangan penelitian. Tahapan pertama mungkin harus menentukan batas-batas 
yang bersifat pisik dari populasi yang akan diteliti. Tahap berikutnya menentukan 
kelompok orang yang termasuk dalam populasi yang sudah ditentukan itu. 
Sedangkan tahap terakhir menentukan karakteristik dari kelompok orang yang 
dijadikan populasi. 

Setelah populasi ditetapkan, lalu harus ditentukan siapa saja yang akan 
diwawancarai, artinya siapa orang akan dimintai keterangan. Kalau telah ditentukan 
anggota populasinya "keluarga" maka harus ditegaskan siapa yang akan 
diwawancarai apakah kepala keluarga atau seluruh anggota kelurga. Kalau harus 
kepala keluarga, apakah bisa diwakili oleh anggota keluarga apabila kepala keluarga 
berhalangan. Dalam penelitian yang bersifat survai yang diwawancarai hanyalah 
sejumlah sampel yang telah ditetapkan yang akan diwawancarai. Tetapi harus 
diyakinkan bahwa kateristik dari sampel yang diambil telah mewakili kateristik 
populasi. 

Penegasan metodologi di dalam rancangan penelitian tidak hanya 
mengemukakan macam metode penelitian yang digunakan. Metodologi menyangkut 
pula cara penarikkan sampel apabila dikehendaki, tekhnik pengumpulan data, proses 
pengadaan alat-alat penelitian, prosesing, analisis data, dan penyusunan  laporan 
penelitian. Apakah data akan diolah melalui komputer atau secara manual perlu 
dijelaskan untuk memberikan gambaran tingkat  akurasi dan kecepatan pengolahan 
data yang akan dilakukan. 

Dalam penelitian yang sifatnya individual pelaksana adalah si peneliti itu 
sendiri. Mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan 
laporan dia lakukan semuanya. Tetapi dalam penelitian kelompok, apalagi suatu 
penelitian yang besar seperti survai, pelaksana peneliti lebih dari satu orang. Untuk 
melaksanakan penelitian tersebut perlu disusun susunan personalia yang 
terorganisasi dengan baik, mulai dari pimpinan proyek, supervisor, interviewer atau 
enumerator, editor dan coder, pengolahan dan penyusunan laporan, sampai dengan 
tenaga sekretariat atau tata usaha. Dalam suatu organisasi penelitian kadang-
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kadang terdapat konsultan atau penasehat. Walaupun tugasnya berlainan, semua 
orang yang terlibat dalam penelitian harus diberikan dengan jelas tujuan dan rencana 
serta pelaksanaan penelitian. 

Perencanaan biaya umum sulit untuk disusun sampai dengan perincian yang 
sekecil-kecilnya terutama bagi pengeluaran di lapangan. Rencana anggaran yang 
dibuat biasanya hanya menunjukkan pos-pos pengeluaran berdasarkan macam 
kegiatan atau alat-alat pokok yang sudah pasti diperlukan. Dalam penelitian 
berdasarkan pesanan, jumlah biaya sudah ditetapkan oleh si pemesan atau sponsor 
sehingga atau  sempitnya kegiatan penelitian sudah dibatasi oleh uang yang telah 
ditetapkan. Sebenarnya rencana penelitian yang paling baik adalah yang didukung 
oleh kecukupan biaya. Maksudnya, rancangan penelitian itu tidak perlu dirubah 
hanya karena biaya. 

Lama penelitian perlu ditetapkan secara tegas. Posisi dari jangka waktu 
penelitian hampir sama dengan posisi banyaknya biaya. Dalam praktek penelitian 
yang waktunya telah ditetapkan oleh si pemesan. Padahal mengenai beberapa lama 
penelitian itu akan selesai bergantung pada proses kegiatan yang telah ditetapkan 
sehingga si peneliti yakin bahwa tujuan akhir penelitian bisa dicapai dengan baik. 
Oleh karena itu kegiatan demi kegiatan harus dijabarkan dan diperinci hari-kehari 
atau tanggal-ketanggal dalam setiap tahap kegitan dapat dikontrol dengan cepat. 
Berikut ini disajikan perincian tahap-tahap yang harus diatur dalam penentuan 
lamanya penelitian, antara lain: 
1. Merumuskan rencana-rencana studi, penyiapan research proposal dan 

penyelesaian sumber biaya. 
2.  Diskusi pendahuluan dengan pihak-pihak yang dianggap perlu atau berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam tahap ini biasanya disertai 
dengan mencari informasi dari literatur. 

3.  Persiapan rancangan sampel, seperti pembuatan peta, recording atau listing. 
4.  Penetapan sampel. 
5.  Penyusunan daftar pertanyaan. 
6.  Pretest daftar pertanyaan. 
7.  Pengadaan interviewer, supervisor, dan tenaga lapangan lainya. 
8.  Latihan tenaga lapangan. 
9.  Pengumpulan data lapangan. 
10.  Pemeriksaan hasil oleh supervisor. 
11.  Pemeriksaan kembali seluruh daftar pertanyaan yang telah disebarkan dan 

kembali kesekretariat. 
12.  Editing seluruh daftar pertanyaan. 
13.  Coding data dari daftar pertanyaan yang telah diedit. 
14.  Pemasukan data ke dalam kartu data. 
15.  Pengecekan dan pembetulan kartu data. 
16.  Processing dan tabulasi data. 
17.  Interprestasi hasil data yang telah diproses. 
18.  Penyusunan laporan penelitian. 
19.  Diskusi atau seminar dengan orang-orang yang dianggab tertarik atau 

berkepentingan terutama dengan orang-orang yang diajak diskusi sebelum 
pelaksanaan penelitian. 

20. Penyelesaian ketatausahaan, seperti pertanggung-jawaban keuangan, 
penyimpanan dokumen, dan lain sebainya. 

Sebagai pertanyaan terakhir yang harus dijawab di dalam membuat 
rancangan penelitian ialah mengenai kemungkinan ada tidaknya hambatan dalam 
pelaksanaan. Pada prakteknya tidak sedikit hambatan yang memungkinkan 
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mengganggu atau menggagalkan pelaksanaan penelitian. Umpamanya karena 
ketidakcukupan biaya, kekurangan tenaga pelaksana, keterbatasan waktu, kesulitan 
mencapai lapangan, kondisi sosial-psyichologi, ijin penguasa setempat dan masalah 
teknis lainnya. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus dipertimbangkan pada 
waktu menyusun rancangan penelitian. 

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang 
dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah 
atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-
langkah yang dilakukan itu harus serasi dan saling mendukung satu sama lain, agar 
penelitian yang dilakukan itu mempunyai bobot yang cukup memadai dan 
memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan. 

Langkah awal suatu penelitian dimulai dengan penyusunan proposal 
penelitian yang juga terdiri dari suatu urutan langkah-langkah. Urutan langkah-
langkah tersebut penting, namun tidak mutlak harus seragam. Setidak-tidaknya 
unsur-unsur yang terkandung di dalamnya mempunyai kelengkapan yang utuh. 
Pandangan yang demikian adalah benar apabila hanya menyangkut seorang peneliti 
saja dan terbatas pada kepentingan pribadi yang bersangkutan. Akan tetapi, bila 
menyangkut suatu lingkungan kerja tertentu dengan begitu banyak orang yang 
berkepentingan, maka pedoman keseragaman besar manfaatnya. Dapat 
dibayangkan betapa membingungkan bila seorang mahasiswa dihadapkan kepada 
para pembimbing yang masing-masing mempunyai selera sendiri. 

Penelitian sebagai ilmu berupa proses yang diwujudkan oleh kegiatan mencari 
pengetahuan secara ilmiah. Penelitian dilakukan tidak semata-mata demi 
kepentingan perkembangan ilmu, melainkan seyogjanya seimbang dengan nilai 
manfaat praktisnya. Berhubung dengan hal tersebut, penelitian terapan harus 
berorientasi kepada tuntutan perkembangan kebutuhan yang relatif pragmatis, 
sesuai dengan jangkauan waktu, tenaga dan dana. 

Masalah yang harus dipecahkan atau dijawab melalui penelitian selalu ada 
dan cukup banyak, tinggalah si peneliti mengidentifikasinya, memilihnya, dan 
merumuskannya. Walaupun demikian, agar seorang ilmuan mempunyai mata yang 
cukup jeli untuk merumuskan masalah tersebut, dia harus cukup terlatih. Adalah 
penting untuk membatasi diri pada apa yang secara operasional dapat dilaksanakan, 
dengan tetap mempertahankan objektivitas ilmiah, norma ilmiah dan etika ilmiah. 

Pertimbangan untuk memilih atau menentukan apakah suatu masalah layak 
dan sesuai untuk diteliti, pada dasarnya dilakukan dari dua arah, yakni: 

 
1. Pertimbangan dari Arah Masalahnya 

Untuk menentukan apakah suatu masalah layak untuk diteliti perlu dibuat 
pertimbangan-pertimbangan dari arah masalahnya atau dari sudut objektif. Dari 
sudut objektif ini, pertimbangan dibuat atas dasar sejauh mana penelitian mengenai 
masalah yang bersangkutan akan memberikan sumbangan kepada: 

➢ Pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan dengan dasar teoritis 
penelitiannya. 

➢ Pemecahan masalah-masalah praktis. 
 
Kelayakan sesuatu masalah untuk diteliti itu sifatnya relatif, tergantung kepada 

konteksnya. Selain itu perlu dipertimbangkan tingkat kehangatan masalah, dalam arti 
masih banyak digarap para peneliti. Staf senior dapat membantu menilai  tingkat 
kehangatan masalah. Di samping itu relevansi masalah perlu dipertimbangkan. 
Relevansi masalah dapat dihubungkan dengan kepentingan tujuan spesifik, misalnya 
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dihubungkan dengan suatu aspek, seperti aspek teknis, aspek kebijaksanaan, aspek 
politik, aspek sosiologi, aspek ekonomi dalam ruang lingkup ilmu yang bersangkutan. 
         
2. Pertimbangan dari Arah Calon Peneliti 

Dari segi subjektif, yaitu pertimbangan dari arah calon peneliti, perlu 
dipertimbangkan apakah masalah itu sesuai dengan calon peneliti yang menyangkut 
dengan: 

➢ Biaya yang tersedia. 
➢ Waktu yang digunakan. 
➢ Alat-alat dan perlengkapan yang tersedia. 
➢ Bekal kemampuan teoritis. 
➢ Penguasaan metode yang diperlukan. 

Setiap peneliti perlu menanyakan kepada diri sendiri apakah masalah yang 
akan diteliti itu sesuai baginya, dilihat dari kelima hal tersebut di atas. Jika sekiranya 
tidak, sebaiknya dipilih masalah lain, atau masalah itu dimodifikasi, sehingga menjadi 
sesuai baginya. 
 

B. Menentukan Judul Penelitian 
Dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa sering mencapur adukkan antara 

topik dengan judul. Kadang kala dosen pembimbing meminta mahasiswa untuk 
mengajukan topik penelitian, tapi mahasiswa mengajukan judul penelitian sehingga 
ditolak oleh dosen pembimbing. Dalam hal ini mahasiswa menyamakan antara topik 
dengan judul.  

Topik penelitian diartikan sebagai kejadian atau peristiwa (fenomena) yang 
akan dijadikan sasaran penelitian. Agar topik yang akan dijadikan sasaran penelitian 
tidak berada diluar jangkauan kemampuan, maka dalam memilih perlu 
mempertimbangkan beberapa segi, antara lain: 

 1.   Latar belakang kemampuan memecahkan masalah. 
 2.   Tersedianya pembiayaan yang cukup. 
 3.   Batas waktu untuk menyelesaikan penelitian. 
 4.   Masalah sponsor dan konsumen. 
 5.   Kerjasama dengan pihak lain. 

Dalam proses judul penelitian untuk skripsi (juga untuk karya tulis lainnya) 
ditetapkan lebih awal sebelum segala kegiatan dipermasahkan. Akan tetapi pada 
akhir kegiatan sedang berjalan (setelah usulan penelitian diseminarkan) kadang-
kadang dirasakan bahwa judul itu tidak tepat dan harus diubah. Oleh karena itu 
menetapkan judul di awal kegiatan sifatnya sementara (tentatif).  

Judul penelitian pada wujudnya merupakan kalimat, dan hanya satu kalimat 
pernyataan (dan bukan kalimat pertanyaan), yang terdiri dari kata-kata yang jelas 
(tidak kabur), singkat (tidak bertele-tele), deskriptif (berkaitan atau runtut), dengan 
pernyataan yang tidak terlalu puitis. Meskipun demikian judul merupakan 
pencerminan atau identitas dari seluruh isi karya tulis, yang bernafas menjelaskan 
dan menarik, semua orang yang membacanya dapat dengan segera menduga 
tentang materi dan permasalahan serta kaitannya. Selain itu dapat pula diketahui 
tentang objek dan metoda, maksud dan tujuan, serta wilayah kegunaan penelitian.   
Ciri judul penelitian yang baik adalah:  
1. merupakan identitas atau cermin dari keseluruhan isi dan proses kegiatan 

penelitian yang akan dilakukan 
2. dinyatakan dengan kata-kata yang jelas, singkat dan ekspresif, komunikatif dan 

konsisten dengan ruang lingkup dan materi hasil penelitian 
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3. sebagai penunjang dalam pentajaman perumusan ruang lingkup dan aksentuasi 
penelitian yang tercermin dari seluruh naskah karya ilmiah 

4. mencerminkan penemuan dan menjelaskan hubungan antar fakta. 
Kata-kata yang tersusun dalam kalimat judul tidak lain adalah istilah-istilah 

ilmiah atau konsep-konsep yang disebut variabel-variabel. Susunan variabel itu 
harus mencerminkan keseluruhan isi karya tulis, juga merupakan gambaran dari 
susunan kerangka kerja konsep-konsep atau variabel itu. Kerangka kerja konsep ini 
berbeda antara satu metode penelitian dengan metode penelitian lainnya, oleh 
karena itu susunan dan kaitan variabel-variabel di dalam judul penelitian dari metode 
tertentu akan berbeda dengan judul penelitian dari metode yang lain.  
Berikut ini dikemukakan contoh-contoh judul penelitian: 
❑ Srategi Pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Percepatan 

Pengembangan Agribisnis di Pedesaan 

❑ Pengembangan UMKM melalui Penyaluran KUR di Daerah Pedesaan 

❑ Paradigma Baru: Pembangunan Sumberdaya manusia melalui Pembangunan 
Pendidikan Bermutu 

❑ Dampak Pembukaan Lahan Perkebunan Terhadap Alih Fungsi Lahan di daerah 
Pedesaan 

❑ Dampak Pengembangan Subsektor Perkebunan terhadap Tingkat Bahaya Erosi 
di Daerah Aliran Sungai 

❑ Dampak Kebijakan Pemerintah dan Strategi Penguatan Keunggulan Komparatif 
menjadi Keunggulan Kompetitif Agribisnis Kelapa Sawit 

❑ Analisis Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Daerah Riau 

❑ Analisis Kebijakan Hukum Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ke Luar 
Negeri Studi Kasus Di Propinsi Riau 

❑ Model Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Modal 
Sosial (Social Capital) di Riau (Studi Pada Tiga Korporat: BUMN, Swasta 
Nasional, dan Swasta Asing) 

 

C. Penyusunan Proposal Penelitian 
Setelah ditetapkan masalah yang akan diteliti, maka si peneliti harus membuat 

usulan penelitian berupa proposal. Proposal merupakan langkah awal untuk 
melakukan penelitian. Dari sisi lain proposal merupakan gambaran tentang rencana 
penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Melaui proposal ini si pemberi kerja 
dapat mengetahui tujuan dan keguanaan dari penelitian yang akan dilakukan. Untuk 
penelitian pesanan dilengkapi juga besarnya biaya yang dibutuhkan. Berikut ini 
ditampilkan sistematika penyusunan proposal penelitian yang terdiri dari: 
1.  Latar Belakang Penelitian 
2.  Identifikasi dan Perumusan Masalah 
3.  Maksud dan Tujuan Penelitian 
4.  Kegunaan Penelitian 
5.  Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran (dan Hipotesis) 
6.  Metode Penelitian 

❑ Tempat dan Waktu Penelitian 
❑ Populasi dan Sampel (untuk penelitian survei) 
❑ Jenis dan Sumber Data 
❑ Teknik Pengumpulan Data 
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❑ Teknik Analisis Data (atau Rancangan Pengujian Hipotesis) 
❑ Operasionalisasi Variabel 

7.  Daftar Pustaka 
8.  Lampiran (jika perlu) 

Untuk lebih jelasnya dari keenam unsur penyusunan proposal penelitian di 
atas, selanjudnya akan diuraikan satu persatu. 
 
1. Latar Belakang Penelitian 

Dalam latar belakang masalah penelitian harus dikemukakan kenapa 
pentingnya dilakukan penelitian yang menggambarkan tema sentral masalah, dan 
gambaran apa yang diharapkan dari penelitian tersebut. 

Pada latar belakang masalah ini langsung dengan mengemukakan apa yang 
menjadi tema sentral masalah atau "problem issue". Dikemukakan gambaran 
situasional yang berlangsung yang menyebabkan mengapa penulis tergugah untuk 
melakukan penelitian itu. Latar belakang penelitian ditutup  dengan kalimat yang 
mencerminkan apa yang diharapkan dari penelitian tersebut terkait dengan manfaat 
praktisnya. 

Masalah merupakan kesenjangan antara realita dan harapan, timbul karena 
adanya tantangan, kesangsian dan kemenduaan arti.  Sumbernya adalah: 
pengamatan, bacaan/data sekunder, ulangan serta perluasan penelitian, 
pengalaman pribadi, diskusi, dan lain-lain. Permasalahan itu timbul karena adanya 
kejadian-kejadian yang dipertanyakan atau yang dipersoalkan, biasanya bersumber 
dari perkembangan gejala diskrepansi atau kesenjangan antara fenomena nyata 
dengan aspek normatif atau sistem nilai budaya yang masih berlaku. Ada tiga 
kemungkinan yang menyebabkan berkembangnya permasalahan itu, yakni: 

(1) Karena kurangnya pengetahuan tentang fenomena. 
(2) Karena fenomena yang baru mengganggu jalannya proses dari suatu sistem 

yang ada. 
(3) Karena fenomena yang baru menimbulkan ketidak jelasan dari suatu teori 

yang ada.  
Dalam pada itu tentu saja tidak setiap fenomena baru itu dapat dan harus 

dijadikan masalah pemikiran. Dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam 
menentukan masalah penelitian adalah: 

(1) Apakah penelitian terhadap masalah itu berguna bagi kehidupan masyarakat 
? 

 Dalam hal pemanfaatan ini dapat ditinjau dari berbagai segi. Manfaat dari segi 
teoritis, artinya dikaitkan dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dapat juga dari segi praktis yaitu kaitannya dengan kebutuhan dan 
praktek kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Dalam hal ini dapat juga 
warga masyarakat dalam arti luas. 

(2) Apakah penelitian terhadap masalah itu dapat dilaksanakan ? 
 Dapat atau tidak dapatnya dilaksanakan disini bisa dilihat dari segi 

ketersediaan atau dukungan teori dan konsepsi, dukungan dari segi tenaga 
pelaksana, maupun dukungan dari segi biaya, dan faktor lain. 

Ciri masalah untuk diteliti, antara lain:  
❑ Harus mempunyai nilai penelitian (mempunyai keahlian; mengatakan suatu 

hubungan; merupakan hal yg penting; dapat diuji; dinyatakan dalam bentuk 
pertanyaan) 

❑ Harus fisibel (dapat dipecahkan) 
❑ Sesuai dengan kualifikasi peneliti. 

Cara perumusan masalah suatu penelitian adalah:  
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❑ Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan  
❑ Rumusan masalah jelas dan padat 
❑ Ada data untuk memecahkan masalah 
❑ Dasar untuk merumuskan hipotesis 
❑ Dasar bagi judul penelitian 

Unsur rumusan masalah adalah mensinyalir masalah, implikasi masalah 
terhadap berbagai aspek, pendekatan dalam pemecahan masalah, kegunaan hasil 
pemecahan masalah (dalam bentuk segitiga terbalik) 
 
2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Identifikasi masalah merupakan langkah suatu penelitian yang sangat penting 
karena akan mengarahkan langkah-langkah penelitian selanjutnya. Isi dari 
identifikasi masalah ini meliputi perumusan masalah  pokok  yang dalam latar 
belakang  penelitian dijadikan pembuka berupa tema sentral masalah. Kemudian 
dijabarkan menjadi submasalah-submasalah spesifik. 

Identifikasi masalah disusun dalam urutan yang diberi bernomor, dimulai 
dengan masalah pokok, kemudian disusul oleh submasalah-submasalah menurut 
hirarki kepentingan dari atas ke bawah. Sistematisasi urutan itu penting agar secara 
konsisten terkait dengan urutan pembahasan pada sub-bab selanjutnya. 

Masalah yang telah diidentifikasi, dipilih, maka perlu dirumuskan. Perumusan 
masalah ini penting, karena hasilnya menjadi penuntun bagi langkah-langkah 
selanjutnya. Perumusan masalah hendaknya mencakup hal berikut ini: 

(1)  Masalah hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. 
(2) Rumusan itu hendaknya padat dan jelas. 
(3) Rumusan itu hendaknya memberikan petunjuk tentang mungkinnya 

mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
terkandung dalam rumusan itu. 

Perumusan masalah berupa pertanyaan yang mengarah kepada identifikasi 
variabel-variabel yang terlibat. Selain itu, dapat pula mengarah kepada identifikasi 
pengaruh masing-masing variabel, hubungan variabel satu sama lain termasuk sifat 
hubungan variabel secara bergabung terhadap variabel dependen, dan sebagainya. 

Perumusan masalah penting, karena merupakan tema sentral penelitian. 
Tema sentral penelitian ini akan mengarahkan calon peneliti untuk mencari 
dukungan dasar teoritis dan informasi penunjang lainnya yang pada umumnya 
bersumber dari literatur. Pencarian dukungan  dasar teoritis dan informasi penunjang 
lainnya akan lebih terarah lagi, bila masalah pokok (tema sentral) dielaborasi atau 
dijabarkan lebih lanjut menjadi submasalah-submasalah. 
Tema sentral penelitian merupakan:  

(a) kunci pembuka kelayakan penetapan masalah yang berdasarkan 
pertimbangan kondisional dan situasional.  Dampak positifnya harus 
diamankan dan dampak negatifnya harus dihindarkan sehinggan dibenarkan 
atau mendapat justifikasi untuk diteliti  

(b) dapat menyimak beberapa faktor yang esensial, yaitu;  
❑ betapa pentingnya untuk diteliti 
❑ masalahnya menyangkut kepentingan bukan saja beberapa pihak, 

melainkan masyarakat yang sedang membangun 
❑ tujuan positifnya dapat diamankan, dan  
❑ dampak negatifnya dapat ditekan dan tidak menjadi berlarut-larut. 
Sebagai catatan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsi/tesis. Apabila 

semua masalah yang teridentifikasi dijadikan isu pada penelitian, maka tidak perlu 
lagi adanya perumusan masalah. Sebaliknya apabila tidak semua masalah yang 
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teridentifikasi diteliti, maka perlu dirumuskan beberapa item yang akan dijadikan isu 
pokok pada penelitian yang akan dilakukan. Sebagai contoh disajikan beberapa 
identifikasi masalah sebagai berikut: 

❑ Apakah mengajar dengan metode diskusi lebih berhasil daripada mengajar 
dengan metode ceramah ? 

❑ Bagaimana hubungan antara IQ dengan prestasi belajar di SLTA ? 
❑ Apakah siswa yang tinggi nilai NEM-nya juga tinggi nilai prestasi belajarnya ? 
❑ Bagaimana perkembangan mental bayi yang menderita anemia kekurangan 

besi dibandingkan dengan perkembangan mental bayi normal ? 
❑ Apakah pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat menciptakan multiplier 

effect yang besar di daerah pedesaan?  
❑ Apakah perkebunan kelapa sawit  di daerah Riau dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan?  
❑ Apakah daya dukung wilayah berpotensi untuk pengembangan industri hilir 

berbasis kelapa sawit di daerah Riau ? 
❑ Berapa besarkah pengaruh komoditi ekspor kelapa sawit terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah Riau ? 
 
3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Bentuk maksud dan tujuan penelitian bersifat eksplanatoris yaitu mengarah 
kepada operasional penelitian berdasarkan spesifikasi objek, konsisten dengan 
identifikasi masalah yang bersangkutan. Dengan demikian perumusan akan 
berbentuk seperti berikut: 

(1)   Mempelajari jenis-jenis variabel indenpenden dalam hubungan dengan 
variabel-variabel dependen beserta tolak ukurnya di dalam masalah. 

(2)   Mempelajari sifat hubungan pengaruh variabel indenpenden terhadap 
variabel dependen sebagai kriteria masalah. 

(3)   Mempelajari bagaimana pengaruh variabel-variabel indenpenden secara 
tunggal, atau gabungan variabel tersebut terhadap variabel dependen di 
dalam masalah. 

 Perlu diketahui, sering orang keliru menjelaskan maksud penelitian dengan 
tujuan penelitian. Maksud penelitian adalah apa yang harus dilakukan, sedangkan 
tujuan penelitian adalah apa yang harus dicapai. Kadang kala ini sering terbalik 
dalam penulisan karya ilmiah.  
 Berikut ini disajikan contoh maksud dan tujuan penelitian. 

Maksud melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

• Distorsi harga pada tingkat petani, antara petani kelapa sawit peserta 
plasma dan petani kelapa sawit swadaya. 

• Distribusi pendapatan masyarakat dan disparitas pembangunan antar 
daerah kabupaten/kota di Riau sebagai akibat dari pembangunan 
perkebunan kelapa sawit.   

• Besar multiplier effect yang diciptakan dari kegiatan perkebunan kelapa 
sawit dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat 
pedesaan. 

• Daya dukung wilayah terhadap prospek pengembangan industri hilir 
kelapa sawit di daerah Riau. 

• Pengaruh komoditi ekspor kelapa sawit terhadap pertumbuhan ekonomi 
regional daerah Riau. 

Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat 
pedesaan melalui pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit di daerah 
Riau. 
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4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian berhubungan erat dengan bunyi kalimat penutup dalam 
latar belakang penelitian mengenai apa yang diharapkan dalam hasil penelitian. Di 
sini kalimat tersebut lebih dipertajam dan dikemukakan secara eksplisit apa saja nilai 
manfaat praktisnya. Kegunaan penelitian dapat dijabarkan dalam aspek gunalaksana 
dan pengembangan ilmu (ekonomi) dan lainnya. 
 
5. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran (dan Hipotesis) 
 

Berorientasi kepada tema sentral masalah dalam latar belakang penelitian, 
identifikasi masalah dan tujuan penelitian, maka disusun kerangka pemikiran. 

Kerangka pemikiran adalah argumentasi dukungan dasar teoritis dalam 
mengantisipasi jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Sumber teori-teori 
tersebut diambil secara selektif dari khasanah ilmu pengetahuan, berupa literatur 
atau kepustakaan; majalah ilmiah yang penting sebagai sumber informasi mutakhir 
tentang hasil penelitian, dan perkembangan metode serta teknik penelitiannya; 
laporan berbagai forum pertemuan ilmiah; laporan berbagai lembaga penelitian; atau 
berupa komunikasi pribadi dengan pakar-pakar dalam disiplin ilmunya. 

Dari identifikasi masalah secara implisit terdapat petunjuk ke arah mana 
pencarian dukungan dasar teoritis terfokus, antara lain yang menyangkut variabel 
indenpenden dengan variabel dependen yang terlibat dalam masalah. Evidensi-
evidensi ilmiah hasil penelitian para pakar terdahulu dirangkum secara ringkas yang 
menonjolkan sikap dan pandangan pribadi peneliti secara kritis analitis terhadap 
masalah, berupa argumentasi teoritis dari berbagai segi, sebagai kerangka 
pemikiran. 

Dukungan teoritis dan evidensi ilmiahnya kemudian dirumuskan dalam 
masing-masing premis yang pada hakikatnya adalah kristalisasi pernyataan esensi 
hasil penelitian para pakar terdahulu. Dari premis-premis tersebut diturunkan 
hipotesis-hipotesis yang tiada lain berupa kesimpulan secara deduktif yang kepastian 
kebenarannya sudah diarahkan oleh premis-premis. Akan tetapi hipotesis tersebut 
masih bersifat kebenaran rasional probabilistik, sehingga hanya diuji secara logika 
induktif melalui penelitian untuk mencari dukungan data empiris yang sesuai. Taraf 
ketepatan hipotesis sangat tergantung kepada taraf kebenaran dan taraf ketepatan 
landasan teoritis yang mendasarinya. Dasar teori yang kurang tepat akan 
menghasilkan hipotesis yang prediksinya kurang tepat, dan sebalinya. Oleh karena 
itu penelaahan kepustakaan memegang peranan yang sangat penting agar dapat 
ditegakkan landasan teori yang diperlukan. 

Fungsi kerangka pikiran sebagai argumentasi dukungan dasar teoritis dalam 
pengkajian masalah, dalam bentuk esei yang bersifat eksplanatoris.  Hipotesis 
berfungsi sebagai landasan teoritis yang memandu ke arah persiapan 
operasionalisasi penelitian dalam rangka mengungkap data empiris, relevan dengan 
pengaruh dan keterlibatan faktor-faktor yang terkandung dalam hipotesis yang 
bersangkutan.  Hipotesis berupa perumusan eksplisit dan sederhana yang bersifat 
deklaratif (menyatakan) tentang apa yang diantisipasinya sebagai jawaban tentatif 
terhadap masalah yang digarap. Pada hakekatnya hipotesis merupakan upaya 
sumbangan teori baru kepada pengembangan ilmu yang harus diuji lebih lanjut 
melalui penelitian dan memberi identitas kepada peneliti dalam spesifikasi tingkat 
orisinalitas penelitiannya yang membedakannya dengan penelitian terdahulu. 
Beberapa sifat hipotesis adalah eksplisit, kongkrit, sederhana, deklaratif, prediktif 
atau antisipatif. 
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Hendaknya hipotesis yang dirumuskan memenuhi kriteria sebagai berikut: 
(1)  Hipotesis hendaklah menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. 
(2)  Hipotesis hendaklah dinyatakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan 

yang tegas. 
(3)  Hipotesis hendaklah dirumuskan secara jelas dan tepat, mengutamakan 

kesederhanaan dalam perumusan. 
(4)  Hipotesis hendaklah dapat diuji kebenarannya oleh si peneliti lain. 

 
Contoh: 

❑ Prestasi siswa yang diajar dengan metode diskusi lebih tinggi dari pada 
prestasi belajar siswa  yang diajar dengan metode ceramah. 

❑ Pengaturan posisi duduk siswa di dalam kelas mempengaruhi situasi belajar. 
❑ Pembangunan industri hilir berbasis kelapa sawit menciptakan multiplier effect 

ekonomi yang besar terhadap kegiatan ekonomi pedesaan serta 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitarnya. 

❑ Daya dukung Wilayah Riau sangat menopang pengembangan industri hilir 
kelapa sawit, terutama dalam penyediaan bahan baku. 

❑ Produk kelapa sawit yang diekspor (CPO) dapat meransang pertumbuhan 
ekonomi daerah Riau. 
Pengujian hipotesis merupakan tindak lanjut dan konsekuensi logis dari fungsi 

dan peran hipotesis, yaitu sebagai jawaban tentatif terhadap masalah yang digarap. 
Di dalam hipotesis terkandung acuan landasan teoritis yang memandu ke arah 
persiapan penelitian, penentuan rancangan penelitian, metode penelitian dan teknik 
pengambilan data. Proses menata data empiris yang tersebar dan kini terhimpun ke 
dalam kelompok yang memungkinkan dilakukan generalisasi yang disebut logika 
induktif dan menganut asas korespodensi (kesesuaian antara hipotesis sebagai hasil 
pemikiran rasional bersifat abstrak) dengan dukungan data empiris. Bila data empiris 
mendukung, maka hipotesis diverifikasi sebagai dapat diterima dan bila data tidak 
mendukung maka hipotesis difalsifikasi atau ditolak. 

Bila hipotesis diterima kebenaran ilmiahnya, berarti telah terwujud teori baru 
yang menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan, lalu bisa menjadi premis 

baru sebagai sumber untuk mengembangkan hipotesis baru → hipotesis yang 
diterima tersebut telah memasuki siklus empiris metode ilmiah. 

Bila hipotesis ditolak, berarti juga telah memasuki siklus empirik ilmiah.  
Sumbangannya adalah bersifat korektif kepada peneliti bersangkutan, dalam arti ia 
harus menelaah kembali kerangka pemikiran dan premis-premisnya untuk 
menjelaskan mengapa sebelumnya merumuskan hipotesis yang akhirnya ditolak. 
Ada 2 kemungkinan hipotesis di tolak, yaitu: 1) ketersediaan premis ketika itu tidak 
lengkap, 2) premis hanya itu-itu saja, namun peneliti tidak mengantisipasi 
kemungkinan masuknya variabel penggangggu dalam proses penelitian yang 
berlangsung, sehingga masalah baru diketahui setelah penelitian selesai.  
Pengembangan hipotesis mempunyai arti strategis yang penting untuk 
pengembangan teori baru yang kebenaran ilmiahnya perlu diuji lebih lanjut melalui 
penelitian. 

Dari uraian di atas, bahwa peranan hipotesis dalam suatu penelitian adalah 
sebagai berikut: 

(1) Memberikan tujuan yang tegas sebagai penelitian. 
(2) Membantu dalam penentuan arah yang harus ditempuh, dalam pembatasan 

ruang lingkup penelitian dengan memilih fakta-fakta yang harus menjadi pokok 
perhatian dengan menentukan fakta-fakta yang relevan. 
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(3) Menghindarkan suatu penelitian yang tak terarah, tak bertujuan, dan 
pengumpulan data  yang ternyata tidak ada hubungannya dengan masalah 
yang diteliti. 

 
6. Metode Penelitian 

Metode penelitian sebagai cara efektif dalam mencari kebenaran ilmiah pada 
dasarnya dapat dikemukakan dalam dua bagian pokok, yaitu tentang aspek metode 
yang meliputi cara berfikir untuk mencari suatu tujuan dan aspek teknik yang meliputi 
cara tindakan dalam melaksanakan pemikiran tersebut. Antara keduanya terdapat 
kaitan arti dan fungsi yang kuat sebagai satu kesatuan proses. 

Tanpa pengetahuan metodik dan teknik, orang tidak akan mampu memahami 
permasalahan dan menjelaskan atau memecahkan secara sistematis. Dalam pada 
itu kemampuan teknik saja tidak berarti apa-apa tanpa pemahaman mengenai 
hakekat dan sifat-sifat dasar penelitian ilmiah sebagai cara berfikir atau cara 
pengkajian yang terkendali dan objektif mengenai hubungan antar fenomena. 
Sebaliknya pengetahuan tentang dasar-dasar metodologi tidak akan sampai jika 
tidak dilengkapi dengan penguasaan segi teknik penelitian. Metode dan teknik 
penelitian dalam rangka memperoleh data empiris, merupakan porsi khusus. Dalam 
hal ini ditampilkan apa rancangan pendekatannya dan analisisnya secara metode 
statistik, termasuk teknik penarikan sampel. Disertai pula teknik pengumpulan data 
antara lain melalui metode survei, studi kasus, eksperimental, metode deskriptif, 
metode historis, metode observasi, dan sebagainya, bergantung pada sifat penelitian 
itu sendiri. 
 Dalam penyajian metode penelitian harus dijelaskan juga jenis penelitian yang 
akan dilakukan. Pada penelitian ilmiah dikenal tiga jenis penelitian, yaitu: 
(1) Penelitian Eksploratif. Sering juga disebut studi kasus (mempelajari). Dalam 

penelitian ini tidak memakai hipotesis. 
(2) Penelitian pengembangan. Terdiri dari beberapa metode yaitu : 

➢ Deskriptif : mendiskripsikan/mecandera  
a. Survei Deskriptif: mencandera keadaan sekarang 
b. Survei Perkembangan; mencandera perurutan atau perkembangan. 

➢ Korelasional : Mengungkapkan/mendeteksi 
(3) Penelitian Verifikatif -- mencari sebab akibat. 

➢ Penelitian Kausalitas 
➢ Penelitian Historis 
➢ Penelitian Tindakan 

Untuk jenis penelitian eksploratif tanpa memakai hipotesis, untuk penelitian 
deskriptif dan korelasional kadang-kadang pakai hipotesis.  Penelitian verifikatif  
mutlak pakai hipotesis. 

Di samping harus jelas jenis penelitian, perlu juga dijelaskan rancangan 
penelitian yang digunakan. Pada penelitian ilmiah dikenal delapan jenis rancangan 
penelitian, yaitu: 
1.  Penelitian Kasus dan Penelitian Lapangan (Case Study and Field Research) 

Tujuan: mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, 
dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau 
masyarakat. 

2.  Penelitian Deskriptif (Descriptive Research) 
Tujuan: membuat penyanderaan secara sistematis,   faktual, akurat mengenai 
fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. 

3.  Penelitian Perkembangan (Developmental Research) 
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 Tujuan: menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan/atau perubahan 
sebagai fungsi waktu. 

4.  Penelitian Korelasional 
 Tujuan: mempelajari sejauh mana variabel-variabel  pada suatu faktor berkaitan 

dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain  berdasarkan pada 
koefisien korelasi 

5.  Penelitian Kausal-Komparatif (Causal-comparative Research) 
 Tujuan:  menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara 

berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kembali faktor yang 
mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. 

6.  Penelitian Eksperimental  
a.  Penelitian eksperimental sungguhan (True-Experimental Research) 
 Tujuan: menyelidiki  kemungkinan saling hubungan  sebab-akibat antara satu 

atau lebih kelompok ekperimental pada kondisi perlakuan dan 
memperbandingkan  satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai 
kondisi perlakuan. 

b.  Penelitian eksperimental-semu (Quasi-Experimen Research) 
      Tujuan: memperoleh informasi yang merupakan perkiraan                     bagi 

informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimental yang sebanarnya dalam 
keadaan yang tidak memungkinkan                          untuk mengontrol 
dan/atau memanipulasikan semua variabel yang relevan. 

7.  Penelitian Historis (Historis Research ) 
      Tujuan: untuk  membuat rekontruksi masa lapau  secara sistematis dan obyektif, 

dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta 
mensistensiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh 
kesimpulan yang kuat. 

8.  Penelitian Tindakkan (Action Research) 
      Tujuan: mengembangkan keterampilan-keterampilan baru   atau cara 

pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung 
di dunia kerja  atau dunia aktual yang lain. 

 
❑ Tempat dan Waktu Penelitian 

Pada bagian ini si peneliti harus memberitahukan dimana penelitian dilakukan. 
Sering terjadi kekeliruan tempat penelitian dicampur adukkan dengan objek 
penelitian. Sebagi contoh: Seorang mahasiswa ingin meneliti bagaimapa pengaruh 
promosi terhadap penjualan barang pada perusahaan ABS. Sering diungkapkan 
bahwa tempat penelitian dilakukan pada perusahaan ABS, padahal   perusahaan 
ABS merupakan objek penelitian. Tempat penelitian adalah dimana  perusahaan 
ABS itu berada (kotanya atau tempatnya).  

Begitu juga waktu penelitian dilakukan, dimulai sejak selesai seminar proposal 
sampai waktu penelitian itu siap untuk diseminarkan di depan penguji. 
 
❑ Populasi dan Sampel 
 Populasi dan sampel hanya berlaku untuk penelitian survei. Polpulas adalah 
subjek dari penelitian yang akan dikaji. Kalau populasi ukurannya relatif kecil dan 
biaya mencukupi, maka sebaiknya populasi itu dijadikan sebagai subjek penelitian. 
Survei ini biasanya disebut sensus. Namun kalau populasinya sangat banyak dan 
beragam, apalagi dengan biaya dan waktu terbatas, maka pada penelitian iini 
menggunakan sampel. Sampel adalah bagian yang mewakili dari populasi.  
Pengambilan sampel harus dilakukan cecara cermat supaya sampel yang terambil 
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betul-betul mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel disajikan pada bab 
tersendiri.  
  
❑ Jenis dan Sumber Data 

Dalam suatu penelitian harus diungkapkan jenis data yang dipakai, biasanya 
jenis data hanya ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Tapi juga ada 
penelitian hanya memakai satu jenis data saja. Waktu mengungkapkan jenis data 
tersebut juga harus disebutkan macam-macam datanya, baik data primer maupun 
data sekunder. 

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperlukan oleh seorang 
peneliti yang diperolehnya dari sumber utama secara langsung. Data ini hanya 
digunakan bagi peneliti saja (data yang tidak dipublikasikan), dan tidak dapat 
digunakan oleh peneliti yang lain karena tujuan penelitianya berbeda. Walaupun data 
ini diperoleh dari sebuah perusahaan, tetapi hanya peneliti yang bersangkutan yang 
memanfaatkannya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sifat 
datanya sudah didokumentasikan oleh instansi/perusahaan. Data ini berupa data 
yang dipublikasikan kepada pihak lain, dalam arti data tersebut siapa saja dapat 
menggunakannya. 
❑ Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu rencana penelitian harus diungkapkan juga teknik atau cara 
pengumpulan data. Apakah data itu diperoleh dengan cara wawancara langsung, 
menggunakan daftar pertanyaan atau kombinasi keduanya. Adakalanya untuk 
memperoleh data diperlukan juga adaptasi dengan calon responden. Umpanya 
seorang peneliti ingin mengetahui budaya dan kehidupan sosial masyarakat Sakai di 
Riau. Biasanya peneliti bergabung dengan masyarakat Sakai dalam waktu yang 
cukup lama, sehingga dia dapat mengikuti tatabudaya dan kehidupan sosialnya. 

Untuk data sekunder, cara pengumpulan datanya lebih banyak kepada sistem 
dukumentasi dan tinjauan kepustakaan. 
 
❑ Teknik Analisis Data (atau Rancangan Pengujian Hipotesis) 

Baik atau tidaknya suatu penelitian sangat tergantung kepada teknik analisis 
data, bukan kepada kecanggihan alat atau rumus statistik yang dipakai. Yang 
penting dalam teknik analisis data adalah ketepatan memakai statistiknya, apakah 
statistik parametrik atau nonparametrik. Begitu juga skala pengukuran datanya harus 
jelas. Statistik parametrik hanya dipakai untuk pengolahan data yang skala 
pengukurannya interval dan ratio, dan yang lainnya hanya dapat diolah dengan 
statistik nonparametrik. 

 
❑ Operasionalisasi Variabel 

Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian terlebih dahulu 
dioperasionalisasikan, tujuannya adalah untuk mengarahkan si peneliti supaya 
diperoleh data yang benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam 
mengoperasionalkan variabel harus jelas batasannya (difinisinya), indikator variabel, 
skala pengukurannya, serta satuan dari variabel itu sendiri. Apabila operasionalisasi 
variabel ini benar, maka si peneliti akan mudah menyusun daftar pertanyaan dan 
pengambilan data baik primer dan sekunder akan lebih terarah. Bagi penelitian yang 
membuktikan hipotesis, maka operasionalisasinya mengacu kepada variabel dan sub 
variabel yang akan diukur pada hipotesis tersebut. Operasionalisasi variabel tersebut 
dimulai dari variabel induk sampai kepada sub variabelnya, dan harus jelas indikator 
dari masing-masing variabel (sub variabel) serta skala pengukurannya. 
Contoh operasionalisadi variabel: 
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1. Petani plasma adalah petani peserta perkebunan kelapa sawit melalui program 
perkebunan inti rakyat (PIR) yang dilaksanakan oleh  perkebunan besar negara dan 
swasta. Masing-masing petani mendapat luas kebun yang sama dari perusahaan inti. 
Indikatornya adalah jumlah petani peserta pola PIR, dan satuaannya adalah kepala 
keluarga (KK). 

2. Petani swadaya adalah masyarakat tempatan yang melakukan kegiatan perkebunan 
kelapa sawit secara swadaya di sekitar daerah perkebunan atau melakukan kegiatan 
perkebunan di wilayah yang berpencaran (tidak dalam bentuk hamparan). Indikatornya 
adalah jumlah petani swadaya yang melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit. 
Satuaannya adalah kepala keluarga (KK). 

3. Harga tandan buah segar (TBS) adalah harga penjualan hasil kebun kelapa sawit (TBS) 
yang diterima oleh petani. Indikatornya adalah berat tandan buah segar, harga  TBS. 
Stuannya adalah rupiah per kg. 

4. Pendapatan rumah tangga ialah pendapatan yang diperoleh oleh suatu keluarga dari 
berbagai sumber pendapatan, baik dari keterlibatan dalam kegiatan perkebunan maupun 
diluar sektor perkebunan. Indikatornya pendapatan suami, pendapatan istri, pendapatan 
keluarga dalam satu tahun. Satuannya rupiah per tahun. 

 
7. Daftar Pustaka 

Mengenai daftar pustaka diuraikan secara jelas pada Bab V mengenai 
pedoman penulisan skripsi. 
 
8. Lampiran (jika perlu) 

Lampiran merupakan data penunjang, namun tidak bisa diabaikan. Data yang 
disajikan pada lampiran pada umumnya adalah data yang tidak begitu penting untuk 
dibahas, namun berguna untuk mendukung data pokok pada laporan penelitian. 
Data yang disajikan dalam laporan penelitian merupakan hasil olahan dari data 
primer dan sekunder. Kadang kala si pembaca ingin tahu dari mana datang data 
tersebut, maka cara pengolahan dan sumbernya dicantumkan pada lampiran.  
 

D. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian 
Langkah terakhir dari seluruh proses penelitian adalah penyusunan laporan 

hasil penelitian. Laporan ini merupakan langkah yang sangat penting karena dengan 
laporan ini syarat keterbukaan ilmu pengetahuan dan penelitian dapat dipenuhi. 
Melalui laporan itu ilmuwan lain dapat memahami, menilai, kalau perlu menguji 
kembali hasil-hasil penelitian itu, dan dengan demikian pemecahan masalahnya 
mengalami pemantapan dan kemajuan. 

Ketajaman ilmu seorang peneliti akan tercermin dalam laporan penelitian yang 
disusunnya. Karena itu selayaknyalah peneliti menggarap laporan itu dengan cermat. 
Laporan harus disusun dan ditulis menurut tatatulis penulisan ilmiah yang lazim. 
Pada saat ini ada banyak tatatulis penulisan ilmiah yang telah diusulkan orang atau 
profesi, yang masing-masing dapat dianggap suatu sistem yang mempunyai 
pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan tertentu. Sistem mana yang 
digunakan tidak merupakan soal, yang penting sekali ialah suatu sistem dipilih 
hendaknya diikuti secara baik, sehingga terdapat konsistensi dalam laporan itu. 
Seperti kecakapan dan keterampilan dalam langkah-langkah penelitian yang lain, 
kemahiran penulis dengan     menggunakan tatatulis penulisan ilmiah inipun 
berkembang melalui latihan. 

Laporan hasil penelitian dengan sasaran kelompok masyarakat ilmiah akan 
tersusun baik apabila peneliti memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
(1) Suatu laporan adalah usaha untuk menceritakan proses penelitian dan 

pengalaman selama penelitian dengan menseleksi informasi, menyusunnya 
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secara baik, dan memberikan rangkaian uraian cerita yang terintegrasi, halus dan 
lancar. 

(2) Laporan penelitian bukanlah ditujukan kepada seseorang akan tetapi ditujukan 
kepada kelompok masyarakat ilmiah. Oleh karena itu penulis laporan harus 
memahami dan mengetahui serta harus ingat kepada tingkatan pengetahuan dan 
pemahaman sasaran penulisan. 

(3) Laporkan apa yang terjadi dalam penelitian. Tidak melaporkan apa yang 
diharapkan akan terjadi dalam setiap tahapan penelitian. 

(4) Perlu diingat agar tidak cepat-cepat membuang data atau informasi, sebaiknya 
simpan dahulu. Kelak mungkin data tersebut dapat menolong memecahkan 
masalah yang rumit. 

(5) Laporkan pula hambatan dan kegagalan-kegagalan yang dialami, jangan 
melaporkan keberhasilan saja. Sebab suatu kegagalanpun pada hakekatnya 
merupakan suatu hasil dari suatu penelitian. Informasi ini penting untuk 
penelitian-penelitian berikutnya. 

 

E. Sistimatika Laporan Penelitian 
Suatu hal yang juga sangat penting dalam laporan penelitian adalah format 

atau sistematikanya. Pada waktu ini umumnya orang menggunakan format yang 
disesuaikan dengan langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Pada umumnya 
proposal yang sudah disetujui atau yang sudah diseminarkan sudah bagian dari 
laporan penelitian yaitu menjadi bab1 sampai bab3. Secara garis besar sistematika 
laporan penelitian dapat berisi sebagai berikut: 

Bagian Awal, yang berisi: 
Halaman Judul. 
Halaman Pengesahan. 
Halaman Abstrak 
Halaman Kata Pengantar. 
Halaman Daftar Isi. 
Halaman Daftar Tabel (jika ada). 
Halaman Daftar Gambar (jika ada). 
Halaman Daftar Lampiran (jika ada). 

Bagian Inti, yang berisi: 
Bab I.  Pendahuluan 

1.1  Latar Belakang Penelitian 
1.2  Identifikasi dan Perumusan Masalah 
1.3  Tujuan Penelitian 
1.4  Kegunaan Penelitian 

Bab II.   Tinjauan Pustaka 
2.1  Teori yang relevan 
2.2  Kerangka Pemikiran  
2.2  Perumusan Hipotesis (jika pakai hipotesis) 

Bab III.  Metode Penelitian 
3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 
3.2 Cara Penentuan Ukuran Sampel (untuk penelitian survei) 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
3.4  Teknik Pengumpulan Data 
3.5 Rancangan Pengujian Hipotesis (jika pakai hipotesis) 
3.6  Operasionalisasi Variabel     

Bab IV. Keadaan Umum Tempat/Daerah Penelitian  (Jika perlu) 
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Bab V.   Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab VI.  Kesimpulan dan Saran 

6.1  Kesimpulan 
6.2  Saran-saran 

Daftar Pustaka 
Lampiran 
Catatan: Khusus untuk penelitian bukan survei, bab IV ditiadakan. 
 

Uraian Masing-masing Isi  
Berikut ini diuraikan secara ringkas bagian-bagian dari isi laporan hasil 

penelitian untuk skripsi. 

1. Halaman judul 
Judul yang baik harus dapat menggambarkan maksud dari penelitian. Judul 

harus dibuat sesingkat-singkatnya tapi jelas. Sebagian peneliti menganjurkan judul 
paling banyak terdiri dari 12 kata. Judul yang baik bercirikan sebagai berikut: (1) 
secara ringkas mencirikan subjek; (2) menunjuk maksud penelitian; dan (3) ditulis 
jelas, padat dan indikatif. 

Penulis sebaiknya merancang judul tulisan yang dapat memberikan cukup 
informasi kepada si pembaca.  

2. Halaman Pengesahan 
Halaman pengesahan terdiri dari halaman pengesahan oleh pembimbing, dan 

halaman pengesahan oleh tim penguji. Pada halaman ini terdapat tempat, tanggal 
dan tanda tangan penguji (lihat lampiran).  
 
3. Halaman Abstrak 

Abstrak adalah isi ringkas dari penelitian yang dilakukan. Dalam suatu laporan 
penelitian perlu dibuat  untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca 
mengenai isi laporan, ini khusus ditujukan kepada pembaca yang tidak mempunyai 
waktu yang cukup untuk membaca laporan hasil penelitian tersebut. Abstrak 
sebaiknya tidak lebih dari 200 kata, diketik dengan jarak 1 spasi. 

4. Halaman Kata Pengantar 
Kata pengantar berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

membantu dalam pelaksanaan penelitian maupun dalam penulisan laporan 
penelitian. 

5. Halaman Daftar Isi 
Daftar isi dimaksudkan untuk memberi gambaran atau format isi laporan 

penelitian. Daftar isi dalam suatu laporan penelitian memberikan kemudahan kepada 
para pembaca dalam mengenali bagian-bagian tulisan dan melihat hubungan bagian 
yang satu dengan yang lainnya. Setiap bab dan sub bab  diberi judul dan nomor 
halamam yang bersangkutan. Daftar isi menyajikan Bab-bab, Pasal-pasal (Subbab), 
dan ayat-ayat (Sub Subbab) yang ada dalam laporan penelitian.  

6. Halaman Daftar Tabel 
Jika dalam laporan penelitian terdapat banyak tabel, maka perlu dibuatkan 

Daftar Tabel. Dalam Daftar Tabel ditulis nomor tabel, judul tabel, dan halaman tabel 
di mana tabel itu diletakkan. Ingat tidak semua laporan penelitian harus pakai Daftar 
Tabel. Biasanya yang pakai Daftar Tabel adalah laporan penelitian yang mempunyai 
tabel lebih dari 5 buah tabel. 
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7. Halaman Daftar Gambar  
Jika dalam laporan penelitian terdapat banyak gambar yang disajikan, maka 

perlu dibuat juga Daftar Gambarnya. Penulisannya sama dengan Daftar Tabel. 
 

8. Halaman Daftar Lampiran  
Daftar Lampiran tidak harus ada pada setiap laporan penelitian. Daftar 

Lampiran dibuat jika terdapat banyak lampiran (sama halnya dengan Daftar 
Gambar). 
 Teknik penulisan tentang pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode 
penelitian sama dengan yang dilakukan pada pembuatan proposal penelitian.  

9. Keadaan Umum Daerah Penelitian 
Dalam penelitian survei sering orang menulis keadaan umum daerah 

penelitian seperti; topografi, penduduk, mata pencaharian, dan bahkan kelembagaan 
di daerah penelitian. Untuk penelitian yang bukan bersifat survai ini tidak perlu 
dikemukakan dalam laporan penelitian.  

10. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bagian ini merupakan bagian penting dalam laporan penelitian. Laporkan apa 

yang telah diperoleh. Bagaimana kaitan penemuan-penemuan tersebut dengan 
penemuan atau pendapat peneliti lain dalam literatur. Di dalam bagian ini diuraikan 
pula bagaimana implikasi penemuan-penemuan tersebut, dan saran-saran penelitian 
berikutnya ataupun untuk pemakaian secara praktis. Hasil penelitian dan 
pembahasan, cirinya: (a) Memuat tentang data yang telah diolah dan siap untuk 
dianalisis, (b) Pembahasan ditekankan kepada interpretasi data dan hasil pengujian 
hipotesis, karena itu dalam pembahasan diperlukan pemahaman tentang teori yang 
digunakan untuk menginterpretasikan data. 

11. Kesimpulan 
Kesimpulan penelitian ialah penemuan-penemuan dari hasil interpretasi dan 

pembahasan (kesimpulan itu tidak jatuh dari langit .....). Penemuan-penemuan dari 
interpretasi dan pembahasan itu harus merupakan jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan penelitian sebagai masalah, atau sebagai bukti dari penerimaan 
terhadap hipotesis yang diajukan. Kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan 
penelitian. Perlu diketahui, banyaknya kesimpulan tidak harus sama dengan 
banyaknya tujuan penelitian. (sebagian orang berpendapat, kesimpulan harus sama 
banyaknya dengan tujuan penelitian).  

Pernyataan-pernyataan dalam kesimpulan dirumuskan dalam kalimat yang 
tegas dan padat tersusun dari kata-kata yang baik dan pasti sedemikian rupa 
sehingga tidak menimbulkan tafsiran-tafsiran yang berbeda (apa yang ditafsirkan si 
peneliti harus sama  dengan yang ditafsirkan orang lain). Pernyataan-pernyataan 
tersusun sesuai dengan susunan dalam identifikasi masalah atau dengan susunan 
hipotesis. 

Kesimpulan dan implikasi penelitian dicirikan: (a) Kesimpulan penelitian yang 
disarikan hendaknya merupakan kesimpulan final yang sudah disinkronkam atau 
diselaraskan dengan setiap rumusan problematika penelitian. Problematika 
hendaknya dijajarkan dengan setiap rumusan kesimpulan nomor demi nomor 
sehingga diperoleh sajian tanya jawab yang serasi, dan (b) Saran dan implikasi hasil 
penelitian yaitu hal-hal yang diajukan oleh peneliti kepada berbagai pihak dengan 
harapan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.   
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12. Saran-saran 

Saran adalah bentuk rekomendasi yang diajukan kepada pihak lain untuk 

mengambil suatu kebijaksanaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Apabila 

penelitian masih bersifat tahap awal maka rekomendasi juga diperlukan untuk 

penelitian lebih lanjut dengan data yang lebih lengkap. 

13. Daftar Pustaka 

Dalam daftar pustaka berisi semua rujukan yang dipakai dalam penulisan 

karya ilmiah baik yang dikutip langsung maupun tidak langsung. Untuk penulisan 

rujukan tersebut diikuti dengan tatacara yang telah disusun. 

14. Lampiran 

Berisi data/informasi yang mendukung penelitian, dimana lampiran ini tidak 

perlu ditampilkan dalam bab laporan hasil penelitian. Seperti; hasil pengolahan data, 

tabel yang bersifat baku, surat dalam bentuk rekomendasi dan lain sebagainya. 

 



 

 

STRUKTUR METODE PENELITIAN ILMIAH 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODE 
PENELITIAN 
ILMIAH 

 METODE 
ILMIAH 

Metode yang 
mengarah 

kepada 
pembangunan  

ILMU 

IMETODE 
PENELITIAN 

Metode yang 
mengarah kepada 
proses BERFIKIR 

TIGA MACAM 
PENELITIAN 
 

1. Menetapkan/ merumuskan/ 
identifikasi masalah 

2. Menyusun kerang ka piker/ 
pendekatan masalah  

3. Merumuskan hipotesis 
4. Menguji hipotesis 

a. Rancangan 
b. Data/ informasi yg 

diperlukan 
 
c. Analisis interpretasi 

 
5. Pembahasan 
6. Penarikan kesimpulan 
 

TINGKAT 
PENELITIAN 
 

ENAM LANGKAH 
 

TEKNIK PENELITIAN 

Cara atau alat (termasuk 
kemahiran membuat  dan 

menggunakannya yg diperlukan 
utk pencapaian tujuan 

PENELITIAN 

FASE KEGIATAN TEKNIS 
Ada empat Fase 

Fase Persiapan 

Fase pengumpulan data 

Fase Pengolahan data/Informasi 

Fase penyususnan/ penulisan laporan 

2. Mencari/ 
menjajaki masalah 

1. Penelitian Eksploratif 

2. Penelitian 
Pengembangan 

3. Penelitian 
verifikatif 

ENAM METODE 
Berdasarkan Objek & Tujuan 

1. Studi Kasus: Mempelajari 
 
2. Deskriptif: Mendeskripsi 

a. Survei deskriptif 
b. Survei perkembangan 

• Longitudinal/ Time series 

• Cross sectional 
 

3. Korelasional 
 
4. Kausalitas 

• Exsplanatory Survey 

• Experimental Survey 
5. Historis 
6. Tindakan (action) 

TUJUANNYA 
Untuk mencapai 

validitas & 

reabilitas 

FAKTOR YG 
MENGGAGALKAN 

1. Subjek penelitian 
2. Objek yg diteliti 
3. Alat yg digunakan 
4. Situasi 

2. Mengembangkan 
masalah 

1. Menguji/ 
membuktikan 
jawaban thdp 
masalah 

 

TANPA HIPOTESIS 

Kadang-kadang 
tanpa 
HIPOTSEIS 

Mutlak pakai 
HIPOTESIS 

Mencari kausalitas 
(sebab-akibat) 

TIGA CARA UTK MENCARI TUJUAN PENELITIAN 
1. Eksploratif: Deskriptif; Observasi, kualitatif, 

komparatif, longitudinal, cross sction 
2. Pengembangan: Deskriptif; Statistik analisis 

kualitatif, kuantitatif, komparatif, 
longitudinal, cross section 

3. Verifikatif: Statistik inferensial, komparatif 
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