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PERTEMUAN 1 :  PENDAHULUAN 
A. Berbagai upaya penelitian yg    

      melibatkan ahli  

Penelitian merupakan upaya mencari dan membuktikan kebenaran secara ilmiah. 

Penelitian dikatakan ilmiah apa bila dalam cara kerjanya menunjukkan ciri-ciri keilmuan 

tertentu yaitu rasional, empiris,  dan sistematis. 

• Rasional artinya : penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang terjangkau oleh 

penalaran manusia. 

• Empiris artinya : cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. 

• Sistematis artinya : penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat 

logis. Dari langkah keilmuan tersebut diperoleh suatu hasil atau temuan penelitian yang 

terpercaya.  

James H. Mc, Milan, (2001:11) menjelaskan bahwa suatu investigasi dikatakan  penelitian 

apabila mengandung karakteristik objektif, akurat, dapat dibuktikan, menjelaskan, 

kenyataan empiris, logis, dan sesuai kondisi nyata. Keberadaan ukuran-ukuran tersebut 

menunjukkan derajat keilmiahan suatu penelitian. 



PERTEMUAN 1 :  PENDAHULUAN 

Metodologi Penelitian merupakan: sebuah cara untuk mengetahui hasil dari 

sebuah permasalahan yang spesifik, selanjutnya disebut sebagai permasalahan 

penelitian. 

Dalam istilah sederhana, metodologi dapat diartikan sebagai, memberikan 

sebuah ide yang jelas tentang metode apa atau peneliti akan memproses 

dengan cara bagaimana di dalam penelitiannya agar dapat mencapai tujuan 

penelitian. Dalam rangka untuk merencanakan proses penelitian secara 

keseluruhan dan agar penelitian dapat selesai tepat waktu serta penelitian berjalan 

di arah yang benar, maka peneliti haruslah berhati-hati dalam memilih metodologi. 

Sehingga proses pemilihan metode penelitian adalah bagian yang sangat 

penting di dalam proses penelitian. Dengan kata lain; metodologi berguna dalam 

rangka memetakan pekerjaan penelitian secara keseluruhan dan memberikan 

kredibilitas kepada hasil penelitian yang di capai nantinya. 

 B. Pengertian Metodologi   

     Penelitian 



PERTEMUAN 1 :  PENDAHULUAN 

Metode penelitian sosial adalah : cara yang dipergunakan dalam melakukan 

kegiatan penelitian yang terbagi menjadi metode penelitian kualitatif dan 

kuantitatif.   Kedua pendekatan tersebut memiliki metode berbeda antara satu 

dengan yang lainnya.  Akan tetapi yang pasti dalam proses penyusunannya 

menjelaskan tentang teknik dan prosedur penelitian yang dilakukan.  

C. Pengertian Metode  

     Penelitian Sosial 



PERTEMUAN 1 :  PENDAHULUAN 

Kesimpulan : dari berbagai pengertian tentang metodologi di atas menurut versi 

statistikan metodologi penelitian adalah sebuah upaya sistimatis dalam rangka 

pemecahan masalah yang dilakukan peneliti agar dapat menjawab permasalahan 

atau fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan metodologi penelitian, peneliti 

akan dapat mengambil kesimpulan sehingga dapat menemukan solusi dari 

permasalahan. Dengan menggunakan pengukuran secara scientific, selanjutnya 

kesimpulan dapat dipercaya. 



Manfaat Metodologi Penelitian  

01 

Peneliti dapat memudahkan 

pekerjaannya agar sampai pada 

tahap pengambilan keputusan 

atau kesimpulan. 

02 

Para peneliti dapat mengatasi 

berbagai keterbatasan yang ada, 

misalnya keterbatasan waktu, 

biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. 

03 

Kesimpulan yang diambil oleh 

peneliti dapat dipercaya, 

selanjutnya kesimpulan tersebut 

dapat digunakan untuk 

memecahkan permasalahan. 



PERTEMUAN 2-3 :  JENIS PENELITIAN 

Terdapat berbagai jenis penelitian dalam ilmu pendidikan, diantarnya: 

1. Menurut penggunaanya, dapat digolongkan diantaranya : 

a. Penelitian Dasar atau penelitian murni, bertujuan : untuk meningkatkan 

kemampuan ilmiah atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu 

tujuan praktis tertentu. Artinya kegunaan hasil penelitian tidak segera dipakai, 

namun untuk waktu jangka panjang akan segera dipakai. 

Gay (dalam Sugiyono, 2009:9)  menyatakan bahwa penelitian dasar bertujuan untuk 

mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat 

praktis. 

 

A. Jenis-Jenis Penelitian 



b. Penelitian Terapan bertujuan : untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dengan 

suatu tujuan praktis. Berarti hasilnya diharapkan segera dapat dipakai untuk 

keperluan praktis. Misalnya penelitian untuk menunjang kegiatan pembangunan 

yang sedang berjalan,  penelitian untuk melandasi kebijakan pengambilan 

keputusan atau adminstrator. 

Gay (dalam Sugiyono, 2009;90) berpendapat bahwa penelitian terapan adalah 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi 

kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. 

A. Jenis-Jenis Penelitian 



Terdapat berbagai jenis penelitian dalam ilmu pendidikan, diantarnya: 

2. Berdasarkan metodenya, jenis penelitian sebagai berikut : 

a. Penelitian historis (sejarah) 

b. Penelitian survey 

c. Penelitian Ex Post Facto (dilakukan untuk meneliti peristiwa yg telah terjadi) 

d. Penelitian eksperimen 

e. Penelitian evaluasi 

f. Penelitian pengembangan 

g. Penelitian tindakan 

h. Penelitian naturalistic 

i. Penelitian kebijakan 

 

 

A. Jenis-Jenis Penelitian 



3. Menurut jenis data dan analisisnya, dibedakan menjadi : 

a. Kualitatif datanya adalah : data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif 

(deskriptif). 

Sukmadinata (2009;18) berpendapat bahwa  data kualitatif adalah data dalam 

bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kualitaitf dapat diubah menjadi kata 

kuantitatif dengan jalan diskoring. Contoh : kata kualitatif adalah manis, pahit, rusak, 

gagal, baik sekali, baik, kurang baik, tidak baik atau sangat setuju, setuju, ragu-ragu, 

tidak setuju, sangat tidak setuju, selalu, sering, kadang-kadang. Jarang, dan tidak 

pernah. 

b. Penelitian Kuantitatif, analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif (inferensi) 

dalam bentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan seperti: 1, 2, 3, 4…..dst, 

atau skor 5 = selalu, skor 4 sering, skor 3  = kadang-kadang, skor 2 = jarang, dan 

skor1 = tidak pernah. Data kuantitatif dibedakan menjadi data diskrit atau nominal 

dan data kontinum. Data nominal adalah data dalam bentuk kategori atau diskrit. 

c. Penelitian Gabungan Kualitatif dan Kuantitatif, datanya terdiri dari data Kualitatif 

dan data Kuantitatif. 

 

 

 

A. Jenis-Jenis Penelitian 



4. Menurut sifat permasalahannya. Margono (2009:6), menyatakan bahwa tugas penelitian 

yaitu untuk memberikan, menerangkan dan meramalkan dan mengatasi permasalahan 

atau persoalan-persoalan maka penelitian dapat digolongkan pula dari sudut pandang 

ini. 

A. Jenis-Jenis Penelitian 

Berdasarkan penggologannya dapat dipilih rencana penelitian yang sesuai, yaitu ada 8 jenis penelitian, 

diantaranya : 

 Menurut keilmiahannya, Hasan (2004; 5-6) dibedakan atas : 

1). Penelitian Ilmiah, dalam pelaksanaannya menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, artinya pokok pikiran 

yang dikemukakan di simpulkan melalui suatu presedur yang sistematis dengan mempergunakan 

pembuktian yang menyakinkan (ilmiah), penelitian ilmiah didasarkan dengan logika, terorganisasi, dan 

teliti dalam identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan yang valid. 

2). Penelitian Non Ilmiah, dalam pelaksanaannya tidak menggunakan metode atau kaidah-kaidah yang 

ilmiah. 



5. Menurut spesialis bidang (ilmu) Garapannya, Hasan (2004:6), dibedakan atas beberapa jenis 

yaitu : 

1) Penelitian Komunikasi, dilaksanakan dalam bidang komunikasi, seperti :  

 a. Komunikasi masa  b. Komunikasi bisnis 

 c. Kehumasan (PR)  c. Periklanan 

2) Penelitian bisnis, dilaksanakan dalam bidang bisnis, yaitu : 

 a. Akunting  b. Keuangan 

 c. Manajemen  d. Pemasaran 

3) Penelitian hukum, dilaksanakan dalam bidang hokum, seperti : 

 a. Hukum perdata  b. Hukum pidana 

 c. Hukum tata negara  d. Hukum internasional 

4) Penelitian pertanian, dilaksanakan dalam bidang pertanian : 

 a. Agrobisnis  b. Budidaya tanaman 

 b. Hama tanaman e. Agronomi 

5) Penelitian ekonomi, dilaksanakan dalam bidang ekonomi : 

 a. Ekonomi mikro b. Ekonomi makro 

        c. Ekonomi Pembangunan. 

A. Jenis-Jenis Penelitian 



Penelitian bagi mahasiswa merupakan salah satu ketrampilan yang 

harus dimiliki sebagai salah satu prasyarat bagi peningkatan kualitas 

pendidikannya. Selama mengikuti kegiatan pendidikan mahasiswa di 

tuntut trampil menghasilkan karya tulis berupa makalah, laporan buku, 

skripsi, tesis atau disertasi. Semua karya ilmiah tersebut berdasarkan 

hasil penelitian. Karya ilmiah merupakan penyampaian informasi 

factual terhadap suatu masalah yang disusun secara tertulis 

menurut ketentuan yang berlaku di dalam suatu lembaga. Dalam 

penulisan karya ilmiah terdapat permasalahan yang akan dibahas 

diawali dengan sesuatu persoalan. 

 

B. Pemecahan Masalah 



Penelitian menurut para ahli: 
1. David H. Penny, penelitian adalah : pemikiran yang sistematis 

mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan 

pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. 

2. Mohammad Ali, penelitian adalah : suatu cara untuk memahami 

sesuatu melalaui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang 

muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara 

hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Penelitian 

menurut kelompok kami adalah suatu usaha penyelidikan untuk 

memperoleh informasi yang benar secara sistematis. 

B. Pemecahan Masalah 



Sumber masalah penelitian dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperoleh 

ide atau penentuan masalah penelitian, diantaranya :  

a. Bacaan : dijadikan sumber masalah adalah buku, memuat generalisasi dari 

teori-teori menjadi sumber masalah yang akan membuktikan kebenarannya 

melalaui penelitian secara empiris. 

b. Pertemuan ilmiah : misalnya diskusi, seminar, lokakarya dan konferensi.  

Selanjutnya muncul berbagai ide penelitian dan masalah actual, yang 

memerlukan pemecahan melalui penelitian. 

c. Laporan hasil penelitian : banyak institusi yang memiliki lembaga penelitian 

atau perpustakaan sebagai sumber informasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

institusi tersebut. Disamping itu jurnal-jurnal penelitian merupakan laporan hasil-

hasil penelitian yang muktahir yang dapat dijadikan sumber masalah penelitian. 

Melalui internet, informasi mengenai materi penelitian dalam jurnal dengan 

dengan mudah di dapat.  

B. Pemecahan Masalah 



Cara Perumusan Masalah : 

1. Menguraikan masalah utama sesuai dengan latar belakang penelitian dan judul 

penelitian. 

2. Menyusun masalah yang akan diteliti yang dijadikan focus atau pokok-pokok 

penelitian sesuai dengan urutan judul penelitian. 

3. Setiap pokok penelitian erat hubungannya dengan variable yang diteliti serta 

kaitan antara variable yang satu dengan variable yang lainnya secara rasional 

dan proporsional. 

4. Pokok-pokok yang akan diteliti diungkapkan berbentuk kalimat Tanya. 

5. Setiap pokok penelitian merupakan definisi operasional variable 

6. Setiap variable yang diteliti harus jelas menggambarkan objek yang diteliti. 

7. Dari setiap indicator yang diteliti harus disesuaikan dengan jenis instrument 

penelitian yang bisa mengungkapkan masalah yang dicari jawabannya. 

8. Jawaban penelitian sesuai dengan jenis penelitian apakah penelitian 

kualitatif atau penelitian kuantitatif. 

B. Pemecahan Masalah 



TERIMA KASIH 


