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 Metodologi adalah 
pengetahuan tentang cara-
cara (science of methods). 



 PENELITIAN ?
 Suatu proses penyelidikan secara sistematis yang 

ditujukan pada penyediaan informasi untuk 
menyelesaikan masalah-masalah (Cooper & Emory, 
1995) 

 Usaha yang secara sadar diarahkan untuk 
mengetahui atau mempelajari fakta2 baru dan juga 
sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia 
(Suparmoko, 1991)

 METODE PENELITIAN PADA DASARNYA 
MERUPAKAN CARA  ILMIAH UNTUK 
MENDAPATKAN INFORMASI DENGAN TUJUAN 
DAN KEGUNAAN TERTENTU



 CARA ILMIAH DIDASARKAN PADA 
CIRI-CIRI KEILMUAN:

 RASIONAL= Penelitian dilakukan 
dengan cara-cara yang masuk akal shg 
terjangkau oleh penalaran manusia. 

 EMPIRIS= cara yang digunakan dapat 
diamati dengan indera manusia. 

 SISTEMATIS= proses penelitian
menggunakan langkah2 ttt yang bersifat 
logis. 



 Macam-macam pengetahuan :
 Pengetahuan tentang Ontologi, yaitu pengetahuan yang di mulai dengan 

pertanyaa “ apa yang akan dipelajari “ 
▪ Dalam filosofis penulisan karya ilmiah aspek ontologis meliputi tema atau 

masalah apa yang akan dibahas. 
▪ Untuk memahami masalah atau obyek yang akan dikaji maka diperlukan 

kerangka pemikiran serta  latar belakang masalah 

 Pengetahuan tentang Epistimologi, yaitu pengetahuan yang berkaitan 
dengan bagaimana memecahkan masalah. 
▪ Dalam Filosofis karya ilmiah aspek epistimologis akan berkait dengan metode 

pemecahan masalah baik secara teoritis maupun empiris yang akan dapat 
dipertanggung jawabkan secara rasional empiris

▪ Ada beberapa tahap dalam aspek epistimologis :
1. Tahap pengkajian Teoritis terhadapa maslah 
2. Tahap Pengkajian Metodologis atau cara yang akan ditempuh terkait dalam usaha 

mencari data dan informasi
3. Tahap langkah analisis merupkan tahap pembuktian logis atau empiris terhadap asumsi 

kita tentang masalah yang selanjutnya disentesis dalam kesimpulan



 Pengetahuan tentang Aksiologi, membahas 
tentang tujuan atau kegunana pengetahuan

– Dalam filosofis penulisan karya ilmiah aspek 
aksiologis akan berkait manfaat atau nilai pemecahan 
dari masalah 

– Aspek aksiologis akan tersirat dalam tujuan penelitian 
dan manfaat penelitian 



1. mengkaji (examine), mendeskripsikan (describe), atau 
menjelaskan (explain) suatu fenomena unik; 

2. meluaskan generalisasi suatu temuan tertentu; 
3. menguji validitas suatu teori; 
4. menutup kesenjangan antar teori (penjelasan, explanasions) 

yang ada; 
5. memberikan penjelasan terhadap bukti-bukti yang 

bertentangan; 
6. memperbaiki metodologi yang keliru; 
7. memperbaiki interpretasi yang keliru; 
8. mengatasi kesulitan dalam praktek; 
9. memperbarui informasi, mengembangkan bukti 

longitudinal (dari masa ke masa). 



 Penelitian Menurut Tujuan :
 Penelitian Terapan adalah penelitian yang 

diarahkan untuk mendapatkan informasi 
yang dapat digunakan untuk memecahkan 
masalah. 

 Penelitian Murni/Dasar adalah penelitian
yang dilakukan diarahkan sekedar  untuk 
memahami masalah dalam secara 
mendalam (tanpa ingin menerapkan 
hasilnya). Penelitian dasar bertujuan 
untuk mengembangkan teori  dan tidak 
memperhatikan kegunaan yang langsung 
bersifat praktis. Jadi penelitian 
murni/dasar berkenaan dengan penemuan 
dan pengembangan ( Gay,1977)



 Penelitian Basic Eksperimen dan KualitatifTempat di lab atau perlakukan
 Penelitian PengembanganSurvey Kualitatatif dan EksperimenTempat 

alamiah, ada perlakuan
 Penelitian TerapanEksperimen dan Survey Tempat alamiah, tidak ada 

perlakuan
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Penemuan Ilmu Baru
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 Penelitian Menurut Metode :
 Penelitian Survey : Penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data  yang 
dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari 
populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-
kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan 
antar variabel sosilogis maupun psikologis 
(Faisal,2003). Contoh : Survey Kinerja Kabinet SBY di 
tahun 2008 

 Penelitian Ex Post Facto : Yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi 
yang kemudian merunut ke belakang untuk 
mengetahui faktor-faktor yang dapat  menimbulkan 
kejadian tersebut. Contoh : Analisa Faktor-faktor 
perkawinan anak di usia dini 



 Penelitian Menurut Metode :
 Penelitian EksperimenYaitu suatu penelitian

yang berusaha mencari pengaruh variabel 
tertentu terhadap variabel yang lain dalam 
kondisi yang terkontrol secara ketat. Variabel  
independennya dimanipulasi oleh peneliti. 
Contoh : Pengaruh penggunaan Tehnologi 
Informasi terhadap metode pembelajaran 
Dosen 

 Penelitian Naturalistic: Metode penelitian ini 
sering disebut dengan metode kualitatif, yaitu 
metode penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi obyek alami (sebagai  
lawannya) dimana peneliti adalah sebagai 
instrumen kunci. Contoh : Dampak 
Pelaksanaan Program Keluarga Berencana 



 Penelitian Menurut Metode :

 Policy Reserach Yaitu suatu proses penelitian
yang dilakukan pada, atau analisis terhadap 
masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga 
temuannya dapat direkomendasikan kepada 
pembuat keputusan untuk bertinak secara praktis 
dalam menyelesaikan masalah. Contoh : Analisa 
alternatif kebijakan daerah 

 Action Research Merupakan penelitian yang 
bertujuan untuk mengembangkan metode kerja 
yang paling efisien, sehingga biaya produksi dapat 
ditekan dan produktifitas lembaga dapat 
meningkat. Tujuan utama penelitian ini adalah 
mengubah: 1) situasi, 2)  perilaku, 3) organisasi 
termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja, 
dan pranata. 



 Penelitian Menurut Metode :
 Penelitian Evaluasi Merupakan bagian dari proses 

pembuatan keputusan, yaitu untuk membandingkan 
suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar 
dan program yang telah  ditetapkan. Contoh : Evaluasi 
Kinerja Perusahaan dengan Balance scorecard

 Penelitian Sejarah Berkenaan dengan analisis yang 
logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di 
masa lalu. Sumber datanya bisa primer, yaitu orang 
yang terlibat langsung dalam kejadian itu, atau sumber-
sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian 
itu. Tujuan penelitian sejarah adalah untuk 
merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau secara 
sistematis dan obyektif, melalui pengumpulan, evaluasi, 
verifikasi, dan sintesa data diperoleh, sehingga 
ditetapkan fakta-fakta untuk membuat suatu 
kesimpulan.



 Penelitian Menurut Tingkat 
Eksplanasi (tingkat penjelasan)

 Jadi penelitian menurut tingkat 
eksplanasi adalah penelitian yang 
bermaksud menjelaskan kedudukan 
variabel-variabel yang diteliti serta 
hubungan antara satu variabel dengan 
variabel yang lain 



 Penelitian Menurut Tingkat Eksplanasi (tingkat 
penjelasan)
 Penelitian Deskriptif  Adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 
baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 
membuat perbandingan, atau penghubungan 
dengan variabel yang lain. Contoh : Seberapa baik 
Kiner pemeritahan SBY, Bagaimana sikap 
masyarakat terhadap PTN Berbadan Hukum

 Penelitian Komparatif Adalah suatu penelitian 
yang bersifat membandingkan. Variabelnya masih 
sama dengan penelitian varabel mandiri tetapi 
untuk sample yang lebih dari satu, atau dalam 
waktu yang berbeda. Contoh : Perbandingan 
produktivitas kerja PNS, BUMN dan Swasta , 
Perbandingan kenyamatan pengguna alat 
transportasi Kereta Api, dan Bus 



 Penelitian Menurut Tingkat Eksplanasi (tingkat 
penjelasan)

 Penelitian Asosiatif/Hubungan Merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara dua variable atau lebih. Dengan 
penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu 
teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, 
meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Contoh : 
Hubungan antara Kepemimpinan nasional dengan 
perilaku masyrakat( Kausal), Hubungan antara 
banyaknya tayangan sinetron dengan naiknya 
harga minyak rambut Gasby  



 Penelitian Menurut Jenis Data dan 
Analisis

Jenis data dan analisisnya dalam penelitian 
dapat dikelompokkan menjadi dua hal 
utama yaitu data kualitatif dan kuantitatif. 

 Data kualitatif adalah data yang berbentuk 
kata, kalimat, skema dan gambar. 

 Data kuantitatif adalah data berbentuk 
angka atau data kualitatif yang diangkakan 
(scoring). 



 Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang 
baik adalah: 

1. Bersifat kritis dan analitis 

2. Memuat konsep dan teori 

3. Menggunakan istilah dengan 
tepat dan definisi yang uniform. 

4. Rasional 

5. Obyektif 



 Penelitian yang baik disamping memiliki cirri-ciri di atas, juga memiliki cirri-ciri: 
 Tujuan dan masalah penelitian harus digambarkan secara jelas sehingga tidak 

menimbulkan keraguan kepada pembaca. 
 Teknik dan prosedur dalam penelitian itu harus dijalaskan secara rinci. 
 Obyektifitas penelitian harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti-bukti 

mengenai sample yang diambil. 
 Kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan 

secara Jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. 
 Validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. 
 Kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan 

data penelitian.
 Obyek atau fenomena yang diamati harus betul-betul sesuai dengan 

kemampuan, 
 pengalaman, dan motivasi yang kuat dari si peneliti. 
 Coherency, saling kait mengkait antara bagian yang satu dengan bagian yang 

lain, antara paragraf satu dengan yang lain, antara bab yang satu dengan bab 
yang lain. 



 Terdapat dua hal pokok yang harus 
benar-benar difahami ketika hendak 
menyusun atau membuat proposal 
penelitian. Dua hal tersebut adalah :
 Logika penelitian, dan

 Format proposal yang dikehendaki 

 Logika penelitian :Logika kualitatif & 
Logika kuantitatif  



No Perihal Kuantitatif Kualitatif

1. Peran penelitian Sebagai 

persiapan/pendahuluan

Sangat bermanfaat untuk 

eksplorasi interpretasi

2. Hubungan peneliti dengan 

subjek

Memiliki jarak Dekat

3. Posisi peneliti Outsider Insider

4. Hubungan teori/konsep 

dengan penelitian

Dasar untuk meneliti Alat Konfirmasi 

5. Strategi penelitian Terstruktur Tidak

6. Cakupan temuan Dalil/hukum-hukum/asumsi 

teoritis

Ideografik (keadaan kekinian)

7. Kesan realitas sosial Statis dan tak dipengaruhi 

aktor-aktor

Sbg. Proses di tentukan oleh 

aktor-aktor

8. Keadaan/sifat data Sukar dibuat penetrasi Kaya, mendalam shg. nampak 

substantif



Mencakup unsur-unsur sebagai berikut :
 Judul
 Latar belakang & perumusan permasalahan (& keaslian 

penelitian, dan faedah yang dapat diharapkan)
 Tujuan dan Lingkup penelitian
 Tinjauan Pustaka
 Landasan Teori
 Hipotesis
 Cara penelitian
 Jadwal penelitian
 Daftar Pustaka
 Lampiran





 Bagian pertama atau awal sebuah proposal
dimulai dengan (1) judul, disusul dengan (2)
latar belakang, (3) rumusan masalah, (4)
keaslian penelitian, dan (5) faedah atau
manfaat penelitian.



 Judul merupakan gerbang pertama seseorang membaca 
sebuah penelitian. 

 karena merupakan gerbang pertama, maka judul penelitian 
perlu dapat menarik minat orang lain untuk membaca. 

 Judul perlu singkat tapi bermakna dan tentu saja harus jelas 
terkait dengan isinya. Judul karya ilmiah berbeda dengan 
judul novel atau semacamnya dalam hal kejelasan kaitannya 
dengan isi. 



 Mengapa kita memilih permasalahan ini? 

 Apakah ada opini independen yang 
menunjang diperlukannya penelitian ini?



 Rumusan permasalahan perlu dituliskan 
secara singkat, jelas, mudah dipahami dan 
mudah dipertahankan

 Tuliskanlah rumusan permasalahan sebagai 
kalimat terakhir dari bagian ini agar mudah 
dibaca (dan mudah dicari)—bahasan lebih 
panjang lebar tentang cara-cara merumuskan 
permasalahan termuat di bab tersendiri.



 Dalam bagian ini, pada dasarnya, perlu kita tunjukkan 
(dengan dasar kajian pustaka) bahwa permasalahan yang 
akan kita teliti belum pernah diteliti sebelumnya. Tapi bila 
sudah pernah diteliti, maka perlu kita tunjukkan bahwa teori 
yang ada belum mantap dan perlu diuji kembali. 

 Kondisi sebaliknya juga berlaku, yaitu bila permasalahan 
tersebut sudah pernah diteliti dan teori yang ada telah 
dianggap mantap, maka kita perlu mengganti permasalahan 
(dalam arti: mencari judul lain).



 Dalam bagian ini perlu ditunjukkan manfaat atau faedah 
yang diharapkan dari penelitian ini untuk pengembangan 
ilmu pengetahuan dan atau pembangunan negara. 

 Manfaat bagi ilmu pengetahuan dapat berupa 
penemuan/pengembangan teori baru atau pemantapan teori 
yang telah ada. 

 Bagi pembangunan negara, apakah hasil penelitian ini dapat 
diterapkan langsung ke praktek nyata? atau bila tidak 
langsung, jalur atau batu-batu loncatannya apa saja?



Menurut Castetter dan Heisler (1984), tinjauan pustaka berfungsi:
 untuk mempelajari sejarah permasalahan penelitian (sehingga dapat ditunjukkan

bahwa permasalahan tersebut belum pernah diteliti atau bila sudah pernah, teori
yang ada belum mantap);

 untuk membantu pemilihan cara penelitian (dengan belajar dari pengalaman
penelitian sebelumnya);

 untuk memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari permasalahan yang
diteliti (hasil pemahaman tersebut dituliskan tersendiri sebagai “Landasan
Teori”);

 untuk memahami kelebihan atau kekurangan studi-studi terdahulu (tidak semua
penelitian menghasilkan temuan yang mantap);

 untuk menghindarkan duplikasi yang tidak perlu (hasil fungsi ini dituliskan
sebagai “Keaslian penelitian”);

 untuk memberi penalaran atau alasan pemilihan permasalahan (hasil fungsi ini
dituliskan sebagai “latar belakang”).



 Landasan teori merupakan satu set teori 
yang dipilih oleh peneliti sebagai tuntunan 
untuk mengerjakan penelitian lebih lanjut 
dan juga termasuk untuk menulis hipotesis. 

 Hipotesis memuat pernyataan singkat yang 
disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan 
pustaka dan merupakan jawaban sementara 
(dugaan) terhadap permasalahan yang 
diteliti.



Menurut Borg dan Gall (dalam Arikunto, 1998: 70), penulisan
hipotesis perlu mengikuti persayaratan sebagai berikut:

 a) dirumuskan secara singkat tapi jelas;
 b) dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua 

variabel atau lebih;
 c) didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para 

ahli atau peneliti yang terkait (tercantum dalam landasan 
teori atau tinjauan pustaka).



 Jadwal penelitian menguraikan kegiatan dan
waktu yang direncanakan dalam: (a) tahap-
tahap penelitian, (b) rincian kegiatan pada
setiap tahap, dan (c) waktu yang diperlukan
untuk melaksanakan kegiatan tiap tahap.
Jadwal dapat dipresentasikan dalam bentuk
tabel/matriks atau uraian narasi.



 Daftar Pustaka memuat informasi pustaka-
pustaka yang diacu dalam proposal 
penelitian. 

 Dalam daftar pustaka, biasanya, buku dan 
majalah tidak dipisahkan dalam daftar 
sendiri-sendiri. 

 Untuk penulisan daftar pustaka terdapat 
banyak corak tata penulisan— ikutilah 
petunjuk yang berlaku dan terapkan corak 
tersebut secara konsisten.




