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KATA PENGANTAR 
 

Puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt. atas hidayah dan nikmat 

kepada penulis sehingga dapat menerbitkan buku referensi ini dengan 

cukup baik. Tiada kata yang paling indah selain bersyukur atas 

kemudahan-kemudahan ini.  

Buku ini membahas tentang metode penelitian, khususnya dalam bidang 

penelitian bisnis. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, 

mencatat, menganalisis dan menyusun laporan. Secara umum, penelitian 

merupakan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan 

permasalahan yang ada. Buku ini menjelaskan langkah-langkah 

penelitian, yakni berupa serangkaian upaya dengan tata cara yang 

tersusun secara sistematis dan bertujuan untuk memecahkan 

permasalahan serta melaporkan hasil penelitian. Secara garis besar, 

metodologi penelitian dimaknai sebagai serangkaian tata cara yang 

digunakan dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.  

Penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah bersedia 

membantu seluruh progres dengan baik. Kepada keluarga yang selalu 

mendukung, pimpinan institusi, dan rekan sejawat yang baik hati. Penulis 

juga meyakini buku tersebut masih banyak kekurangan. Jadi, penulis 

dengan tangan terbuka menerima semua masukan membangun untuk 

perbaikannya. 
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BAB SATU 

Pengetahuan 

 

1.1  Kebenaran Dan Pengetahuan 

1. Manusia mencari kebenaran 

alam kehidupan sehari-hari sejak jaman purbakala 

manusia selalu berusaha mencari hakekat kebenaran 

mengenai hal-hal yang bersifat hakiki, seperti masalah 

Tuhan, kematian, hidup sesudah mati, cinta dan lain-lain. 

Manusia berusaha mengerti dan menaklukan alam semesta yang 

penuh dengan misteri. Sampai jaman yang diwarnai dengan 

kecanggihan teknologi saat ini, perasaan untuk mengerti dan 

memahami rahasia-rahasia alam semesta termasuk rahasia 

mengenai dirinya sendiri. Pada masa jaman pertengahan, 

manusia belum menunjukkan minat terhadap studi sistematis 

mengenai dunia fisik, kondisi tersebut banyak dipengaruhi oleh 

pendapat filsafat Yunani yang lebih mengutamakan “Yang 

umum” dari pada “Yang khusus”. Pengetahuan yang umum 

mengacu pada hakekat dan esensi hal-hal yang konkrit, sedang 

yang khusus membedakan benda satu dengan yang lain. 

 

D 
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Dalam mitologi Yunani dikenal adanya istilah dewa Zeus yang 

selalu dihubungkan dengan persoalan cuaca, hujan dan kilat, 

dewa Poseidon yang menguasai lautan dan gempa bumi. 

Manakala terjadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan 

lain-lainnya; manusia selalu menghubung-hubungkan dengan 

hal-hal yang bersifat supernatural. Dalam perkembangan 

pemikirannya akhirnya manusia setelah mengalami berbagai 

proses berhasil menggunakan daya nalarnya (ratio) dalam 

memecahkan persoalannya. Seperti yang terjadi pada Abad 

Pertengahan dengan penemuan-penemuan ilmiah oleh 

Copernicus dan Edison. Sebagaimana pendapat seorang filosof 

Rene Descartes yang mengatakan "Cogito Ergo Sum” (Aku ada 

karena berpikir) maka manusia mulai menggunakan pikirannya 

yang luar biasa ajaibnya. Sekalipun demikian perlu dibedakan 

antara penggunaan akal sehat (common sense) dengan ilmu 

pengetahuan. Letak perbedaan yang mendasar antara keduanya 

ialah berkisar pada kata "sistematik” dan "terkendali”. Ada lima 

hal pokok yang membedakan antara ilmu dan akal sehat. Yang 

pertama, ilmu pengetahuan dikembangkan melalui struktur-

struktur teori, dan diuji konsistensi internalnya. Dalam 

mengembangkan strukturnya, hal itu dilakukan dengan tes 

ataupun pengujian secara empiris. Sedang penggunaan akal sehat 

biasanya tidak. Yang kedua, dalam ilmu pengetahuan, teori dan 

hipotesis selalu diuji secara empiris. Halnya dengan orang yang 

bukan ilmuwan dengan cara "selektif ”. Yang ketiga, adanya 

pengertian kendali (kontrol) yang dalam penelitian ilmiah dapat 

mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Yang keempat, 

ilmu pengetahuan menekankan adanya hubungan antara 

fenomena secara sadar dan sistematis. Pola penghubungnya 

tidak dilakukan secara asal-asalan. Yang kelima, perbedaan 

terletak pada cara memberi penjelasan yang berlainan dalam 

mengamati suatu fenomena. Dalam menerangkan hubungan 

antar fenomena, ilmuwan melakukan dengan hati-hati dan 

menghindari penafsiran yang bersifat metafisis. Proposisi yang 
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dihasilkan selalu terbuka untuk pengamatan dan pengujian 

secara ilmiah. 

 

2. Terjadinya proses sekularisasi alam 

Pada mulanya manusia menganggap alam suatu yang sakral, 

sehingga antara subyek dan obyek tidak ada batasan. Dalam 

perkembangannya sebagaimana telah disinggung diatas terjadi 

pergeseran konsep hukum (alam). Hukum didefinisikan sebagai 

kaitan- kaitan yang tetap dan harus ada diantara gejala-gejala. 

Kaitan-kaitan yang teratur didalam alam sejak dulu 

diinterpretasikan ke dalam hukum- hukum normatif. Disini 

pengertian tersebut dikaitkan dengan Tuhan atau para dewa 

sebagai pencipta hukum yang harus ditaati. Menuju abad ke-l6 

manusia mulai meninggalkan pengertian hukum normatif 

tersebut. Sebagai gantinya munculah pengertian hukum sesuai 

dengan hukum alam. Pengertian tersebut berimplikasi bahwa 

terdapat tatanan di alam dan tatanan tersebut dapat disimpulkan 

melalui penelitian empiris. Para ilmuwan saat itu berpendapat 

bahwa Tuhan sebagai pencipta hukum alam secara berangsur-

angsur memperoleh sifat abstrak dan impersonal. Alam telah 

kehilangan kesakralannya, sebagai gantinya munculah gambaran 

dunia yang sesuai dengan ilmu pengetahuan alam bagi manusia 

modern dengan kemampuan ilmiah manusia mulai membuka 

rahasia-rahasia alam. 

 

3. Berbagai cara mencari kebenaran 

Dalam sejarah manusia, usaha-usaha untuk mencari kebenaran 

telah dilakukan dengan berbagai cara seperti: 

 

a) Secara kebetulan 

Ada cerita yang kebenarannya sukar dilacak mengenai 

kasus penemuan obat malaria yang terjadi secara 

kebetulan. Ketika seorang Indian yang sakit dan minum 

air dikolam dan akhirnya mendapatkan kesembuhan. 
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Dan itu terjadi berulang kali pada beberapa orang. 

Akhirnya diketahui bahwa disekitar kolam tersebut 

tumbuh sejenis pohon yang kulitnya biasa dijadikan 

sebagai obat malaria yang kemudian berjatuhan di 

kolam tersebut. Penemuan pohon yang kelak 

dikemudian hari dikenal sebagai pohon kina tersebut 

adalah terjadi secara kebetulan saja. 

 

b) TriaL and error 

Cara lain untuk mendapatkan kebenaran ialah dengan 

menggunakan metode “trial and error” yang artinya 

coba-coba. Metode ini bersifat untung-untungan. Salah 

satu contoh ialah model percobaan “pro Sem ox” oleh 

Thorndike. Percobaan tersebut adalah seperti berikut: 

seekor kucing yang kelaparan dimasukkan kedalam 

“pro Sem ox”—suatu ruangan yang hanya dapat dibuka 

apabila kucing berhasil menarik ujung tali dengan 

membuka pintu. Karena rasa lapar dan melihat 

makanan di luar maka kucing berusaha keluar dari 

kotak tersebut dengan berbagai cara. Akhirnya dengan 

tidak sengaja si kucing berhasil menyentuh simpul tali 

yang membuat pintu jadi terbuka dan dia berhasil 

keluar. Percobaan tersebut berdasarkan pada hal yang 

belum pasti yaitu kemampuan kucing tersebut untuk 

membuka pintu kotak masalah. 

 

c) Melalui Otoritas 

Kebenaran bisa didapat melalui otoritas seseorang yang 

memegang kekuasaan, seperti seorang raja atau pejabat 

pemerintah yang setiap keputusan dan kebijaksanaannya 

dianggap benar oleh bawahannya. Dalam filsafat Jawa 

dikenal dengan istilah ‘Sabda pendita ratu” artinya 

ucapan raja atau pendeta selalu benar dan tidak boleh 

dibantah lagi. 
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4. Pemecahan masalah dengan cara spekulasi 

Pemecahan masalah dengan metode “trial and error” yang 

menekankan pada unsur untung-untungan dan tidak pasti dan 

akurat. 

 

5. Berpikir kritis / Berdasarkan Pengalaman 

Metode lain ialah berpikir kritis dan berdasarkan pengalaman. 

Contoh dari metode ini ialah berpikir secara deduktif dan 

induktif. Secara deduktif artinya berpikir dari yang umum ke 

khusus; sedang induktif dari yang khusus ke yang umum. 

Metode deduktif sudah dipakai selama ratusan tahun semenjak 

jamannya Aristoteles. 

 

6. Melalui penyelidikan ilmiah 

Menurut Francis Bacon Kebenaran baru bisa didapat dengan 

menggunakan penyelidikan ilmiah, berpikir kritis dan induktif. 

 

7. Metode Problem solving 

Metode problem-solving yang dikembangkan oleh Karl. R. 

Popper pada tahun l937 merupakan variasi dari metode “trial 

and error”. Metode ini menunjukkan skema sebagai berikut: Pl-

TS-EE-P2,Pl ialah problem awal, TS solusi tentative – teori yang 

dicoba ajukan, EE adalah "error elimination” - evaluasi dengan 

tujuan menemukan dan membuang kesalahan, dan P2 adalah 

situasi baru yang diakibatkan oleh adanya evaluasi kritis atas 

solusi tentative terhadap problem awal sehingga timbul problem 

baru. 

1.2. Dasar-Dasar Pengetahuan 

Dalam bagian ini akan dibicarakan dasar-dasar pengetahuan yang 

menjadi ujung tombak berpikir ilmiah. Dasar-dasar pengetahuan itu ialah 

sebagai berikut: 
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1. Penalaran 

Yang dimaksud dengan penalaran ialah Kegiatan berpikir 

menurut pola tertentu, menurut logika tertentu dengan tujuan 

untuk menghasilkan pengetahuan. Berpikir logis mempunyai 

konotasi jamak, bersifat analistis. Aliran yang menggunakan 

penalaran sebagai sumber kebenaran ini disebut aliran 

rasionalisme dan yang menganggap fakta dapat tertangkap 

melalui pengalaman sebagai kebenaran disebut aliran 

empirisme. 

 

2. Logika (Cara Penarikan Kesimpulan) 

Ciri kedua ialah logika atau cara penarikan kesimpulan. Yang 

dimaksud dengan logika sebagaimana didefinisikan oleh 

William S.S ialah "pengkajian untuk berpikir secara sahih. 

Dalam logika ada dua macam yaitu logika induktif dan deduktif. 

Contoh menggunakan logika ini ialah model berpikir dengan 

silogisme, seperti contoh 

 

3. Sumber pengetaпuan 

Sumber pengetahuan dalam dunia ini berawal dari sikap 

manusia yang meragukan setiap gejala yang ada di alam semesta 

ini. Manusia tidak mau menerima saja hal-hal yang ada termasuk 

nasib dirinya sendiri. Rene Descarte pernah berkata "DE 

OMNIBUS DUBITANDUM” yang mempunyai arti bahwa 

segala sesuatu harus diragukan. Persoalan mengenai kriteria 

untuk menetapkan kebenaran itu sulit dipercaya. Dari berbagai 

aliran maka munculah pula berbagai kriteria kebenaran. 

 

4. Kriteria kebenaran 

Salah satu kriteria kebenaran adalah adanya konsistensi dengan 

pernyataan terdahulu yang dianggap benar. Sebagai contoh ialah 

kasus penjumlahan angka-angka tersebut dibawah ini. 

33+ 5 : 8 

44+ 4 : 8 
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6 + 2 : 8 

Semua orang akan menganggap benar bahwa 3 + 5 = 8, maka 

pernyataan berikutnya bahwa 4 + 4 = 8 juga benar, karena 

konsisten dengan pernyataan sebelumnya. 

Beberapa kriteria kebenaran diantaranya ialah 

• Teori Koherensi 

Yang dimaksud dengan teori koherensi ialah bahwa 

suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu 

bersifat koheren dan konsisten dengan pernyataan-

pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. 

Contohnya ialah matematika yang bentuk 

penyusunannya, pembuktiannya berdasarkan teori 

koheren. 

• Teori Korespondensi 

Teori korespondensi dipelopori oleh Bertrand Russel. 

Dalam teori ini suatu pernyataan dianggap benar apabila 

materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi 

dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. 

Contohnya ialah apabila ada seorang yang mengatakan 

bahwa ibukota Inggris adalah London, maka pernyataan 

itu benar. Sedang apabila dia mengatakan bahwa ibu 

kota Inggris adalah Jakarta, maka pernyataan itu salah; 

karena secara kenyataan ibu kota Inggris adalah London 

bukan Jakarta. 

• Teori Pragmatis 

Tokoh utama dalam teori ini ialah Charles S Pierce. 

Teori pragmatis mengatakan bahwa kebenaran suatu 

pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan 

tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. 

Kriteria kebenaran didasarkan atas kegunaan teori 

tersebut. Disamping itu aliran ini percaya bahwa suatu 

teori tidak akan abadi, dalam jangka waktu tertentu itu 

dapat diubah dengan mengadakan revisi. 
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5. Ontokogi 

Ontologi ialah hakikat apa yang dikaji atau ilmunya itu sendiri. 

Seorang filosof yang bernama Democritus menerangkan prinsip-

prinsip materialisme mengatakan sebagai berikut: Hanya 

berdasarkan kebiasaan saja maka manis itu manis, panas itu 

panas, dingin itu dingin, warna itu warna. Artinya, objek 

penginderaan sering kita anggap nyata, padahal tidak demikian. 

Hanya atom dan kehampaan itulah yang bersifat nyata. Jadi 

istilah "manis, panas dan dingin” itu hanyalah merupakan 

terminology yang kita berikan kepada gejala yang ditangkap 

dengan panca indera. Ilmu merupakan pengetahuan yang 

mencoba menafsirkan alam semesta ini seperti adanya, oleh 

karena itu manusia dalam menggali ilmu tidak dapat terlepas 

dari gejala-gejala yang berada didalamnya. Dan sifat ilmu 

pengetahuan yang berfungsi membantu manusia dalam 

memecahkan masalah tidak perlu memiliki kemutlakan seperti 

agama yang memberikan pedoman terhadap hal-hal yang paling 

hakiki dari kehidupan ini. Sekalipun demikian sampai tahap 

tertentu ilmu perlu memiliki keabsahan dalam melakukan 

generalisasi. Sebagai contoh, bagaimana kita mendefinisikan 

manusia, maka berbagai pengertianpun akan muncul pula. 

Contoh: Siapakah manusia itu? jawab ilmu ekonomi ialah 

makhluk ekonomi 

Sedang ilmu politik akan menjawab bahwa manusia ialah 

political animal dan dunia pendidikan akan mengatakan manusia 

ialah homo educandum. 

1.3. Epistimologi 

Yang dimaksud dengan epistimologi ialah bagaimana mendapatkan 

pengetahuan yang benar. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan pengetahuan 

ialah: 
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1. Batasan  kajian  ilmu:  secara  ontologis  ilmu  membatasi  pada 

pengkajian objek yang berada dalam lingkup manusia. Tidak 

dapat mengkaji daerah yang bersifat transendental. 

2. Cara menyusun pengetahuan: untuk mendapatkan pengetahuan 

menjadi ilmu diperlukan cara untuk menyusunnya yaitu dengan 

cara menggunakan metode ilmiah. 

3. Diperlukan landasan yang sesuai dengan ontologis dan aksiologis 

ilmu itu sendiri. 

4. Penjelasan diarahkan pada deskripsi mengenai hubungan 

berbagai faktor yang terikat dalam suatu konstelasi penyebab 

timbulnya suatu gejala dan proses terjadinya. 

5. Metode ilmiah harus bersifat sistematik dan eksplisit 

6. Metode ilmiah tidak dapat diterapkan kepada pengetahuan yang 

tidak tergolong pada kelompok ilmu tersebut. 

7. Ilmu mencoba mencari penjelasan mengenai alam dan 

menjadikan kesimpulan yang bersifat umum dan impersonal. 

8. Karakteristik yang menonjol kerangka pemikiran teoritis: 

a) Ilmu eksakta : deduktif, rasio, kuantitatif 

b) Ilmu sosial : induktif, empiris, kualitatif 

1.4. Konsep 

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan gejala secara abstrak, contohnya seperti kejadian, 

keadaan, kelompok. Diharapkan peneliti mampu memformulasikan 

pemikirannya kedalam konsep secara jelas dalam kaitannya dengan 

penyederhanaan beberapa masalah yang berkaitan satu dengan yang 

lainnya. Dalam dunia penelitian dikenal dua pengertian mengenai 

konsep, yaitu: Pertama, konsep yang jelas hubungannya dengan realitas 

yang diwakili, contoh: meja, mobil dll. Kedua, konsep yang abstrak 

hubungannya dengan realitas yang diwakili, contoh: kecerdasan, 

kekerabatan, dll. 

1. Konstruk: 
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Konstruk (construct) adalah suatu konsep yang diciptakan dan 

digunakan dengan kesengajaan dan kesadaran untuk tujuan-

tujuan ilmiah tertentu. 

2. Proposisi: 

Proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. 

Contoh: dalam penelitian mengenai mobilitas penduduk, 

proposisinya berbunyi: " proses migrasi tenaga kerja ditentukan 

oleh upah " (Harris dan Todaro). Dalam penelitian sosial 

dikenal ada dua jenis proposisi; yang pertama aksioma atau 

postulat, yang kedua teorem. Aksioma ialah proposisi yang 

kebenarannya sudah tidak lagi dalam penelitian, sedangkan 

teorem ialah proposisi yag dideduksikan dari aksioma. 

3. Teori: 

Salah satu definisi mengenai teori ialah serangkaian asumsi, 

konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan 

suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan 

hubungan antar konsep (Kerlinger, FN) Definisi lain 

mengatakan bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang 

mencakup penjelasan mengenai suatu faktur tertentu dari satu 

disiplin ilmu. Teori mempunyai beberapa karakteristik sebagai 

berikut; 

a) harus konsisten dengan teori-teori sebelumnya yang 

memungkinkan tidak terjadinya kontraksi dalam teori 

keilmuan secara keseluruhan. 

b) harus cocok dengan fakta-fakta empiris, sebab teori yang 

bagaimanapun konsistennya apabila tidak didukung oleh 

pengujian empiris tidak dapat diterima kebenarannya 

secara ilmiah. 

c) Ada empat cara teori dibangun menurut Melvin Marx: 

• Model Based Theory 

• Teori deduktif 

• Teori induktif, dan 

• Teori fungsional 
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4. Pendahuluan 

Berdasarkan teori pertama teori berkembang dengan adanya 

jaringan konseptual yang kemudian diuji secara empiris. 

Validitas substansi terletak pada tahap-tahap awal dalam 

pengujian model, yaitu apakah model bekerja sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. 

Teori kedua mengatakan suatu teori dikembangkan melalui 

proses deduksi. Deduksi merupakan bentuk inferensi yang 

menurunkan sebuah kesimpulan yang didapatkan melalui 

penggunaan logika pikiran dengan disertai premis-premis sebagai 

bukti. Teori deduktif merupakan suatu teori yang menekankan 

pada struktur konseptual dan validitas substansialnya. Teori ini 

juga berfokus pada pembangunan konsep sebelum pengujian 

empiris. 

Teori ketiga menekankan pada pendekatan empiris untuk 

mendapatkan generalisasi. Penarikan kesimpulan didasarkan 

pada observasi realitas yang berulang-ulang dan mengembangkan 

pernyataan- pernyataan yang berfungsi untuk menerangkan serta 

menjelaskan keberadaan pernyataan-pernyataan tersebut. 

Teori keempat mengatakan suatu teori dikembangkan melalui 

interaksi yang berkelanjutan antara proses konseptualisasi dan 

pengujian empiris yang mengikutinya. Perbedaan utama dengan 

teori deduktif terletak pada proses terjadinya konseptualisasi 

pada awal pengembangan teori. Pada teori deduktif rancangan 

hubungan konseptualnya diformulasikan dan pengujian 

dilakukan pada tahap akhir pengembangan teori. 

 

5. Logika Ilmiah: 

Gabungan antara logika deduktif dan induktif dimana 

rasionalisme dan empirisme bersama-sama dalam suatu system 

dengan mekanisme korektif. 

 

6. Hipotesis: 



 

14 

 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan 

yang sedang diteliti. Hipotesis merupakan saran penelitian 

ilmiah karena hipotesis adalah instrumen kerja dari suatu teori 

dan bersifat spesifik yang siap diuji secara empiris. Dalam 

merumuskan hipotesis pernyataannya harus merupakan 

pencerminan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Hipotesis yang bersifat relasional ataupun deskriptif disebut 

hipotesis kerja (Hk), sedang untuk pengujian statistik dibutuhkan 

hipotesis pembanding hipotesis kerja dan biasanya merupakan 

formulasi terbalik dari hipotesis kerja. Hipotesis semacam itu 

disebut hipotesis nol (H0). 

 

7. Variabel: 

Variabel ialah konstruk-konstruk atau sifat-sifat yang sedang 

dipelajari. Contoh: jenis kelamin, kelas sosial, mobilitas 

pekerjaan, dll. 

Ada lima tipe variabel yang dikenal dalam penelitian, yaitu 

a) variabel bebas (independent), 

b) variabel tergantung (dependent), 

c) variabel moderat 

d) variabel pengganggu (intervening) dan 

e) variabel kontrol (control) 

Jika dipandang dari sisi skala pengukurannya maka ada empat 

macam variabel: nominal, ordinal, interval dan ratio. 

 

8. Definisi Operasional: 

Yang dimaksud dengan definisi operasional ialah spesifikasi 

kegiatan peneliti dalam mengukur atau memanipulasi suatu 

variabel. Definisi operasional memberi batasan atau arti suatu 

variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti 

untuk mengukur variabel tersebut. 

 



 

15 

 

1.5. Metode Ilmiah dan Aksiologi 

2. Kerangka ilmiah 

a) Perumusan masalah: pertanyaan tentang objek empiris 

yang jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasikan 

faktor- faktor yang terkait didalamnya. 

b) Penyusunan kerangka dalam pengajuan hipotesis: 

• Menjelaskan hubungan anatara faktor yang 

terkait 

• Disusun secara rasional 

• Didasarkan pada premis-premis ilmiah 

• Memperhatikan faktor-faktor empiris yang 

cocok 

c) Pengujian hipotesis: mencari fakta-fakta yang 

mendukung hipotesis 

d) Penarikan kesimpulan 

3. Sarana berpikir ilmiah 

a) Bahasa 

Yang dimaksud bahasa disini ialah bahasa ilmiah yang 

merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditujukan 

untuk menyampaikan informasi yang berupa 

pengetahuan, syarat-syarat: 

• bebas dari unsur emotif 

• reproduktif 

• obyektif 

• eksplisit 

b) Matematika 

Matematika adalah pengetahuan sebagai sarana berpikir 

deduktif sifat: 

• jelas, spesifik dan informative 

• tidak menimbulkan konotasi emosional 

• kuantitatif 

c) Statiska 
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Statiska ialah pengetahuan sebagai sarana berpikir 

induktif sifat 

• dapat digunakan untuk menguji tingkat 

ketelitian 

• untuk menentukan hubungan kausalitas antar 

faktor terkait 

4. Aksiologi 

Aksiologi ialah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu 

tidak bebas nilai. Artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu 

harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu 

masyarakat; sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat 

dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan 

kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan 

menimbulkan bencana. 

Contoh kasus: Penelitian di Taiwan 

Dampak kemajuan teknologi modern telah diteliti dengan 

model penelitian yang terintegrasi, khususnya terhadap 

masyarakat dan budaya. Hasil kemajuan teknologi di Taiwan 

telah membawa negara itu mengalami "keajaiban ekonomi”, 

sekalipun demikian hasilnya tidak selalu positif. Kemajuan 

tersebut membawa banyak perubahan kebiasaan, tradisi dan 

budaya di Taiwan. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat lima 

hal yang telah berubah selama periode perkembangan teknologi 

di negara tersebut yaitu: 

a) Perubahan-perubahan dalam struktur industri berupa: 

Meningkatnya sektor jasa dan peranan teknologi canggih 

pada bidang manufaktur. 

b) Perubahan-perubahan dalam sruktur pasar berupa: 

Pasar menjadi semakin terbatas, sedang pengelolaan 

bisnis menjadi semakin beragam. 

c) Perubahan-perubahan dalam struktur kepegawaian 

berupa: Tenaga profesional yang telah terlatih dalam 

bidang teknik menjadi semakin meningkat. 
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d) Perubahan-perubahan struktur masyarakat berupa: 

Meningkatnya jumlah penduduk usia tua dan konsep 

"keluarga besar” dalam proses diganti dengan konsep 

"keluarga kecil”. 

e) Perubahan-perubahan dalam nilai-nilai sosial berupa: 

penghargaan yang lebih tinggi terhadap keuntungan 

secara ekonomis daripada masalah-masalah keadilan, 

meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk 

bersikap individualistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAB DUA 

Metode Penelitian Bisnis 
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BAB DUA 

Metode Penelitian Bisnis 

 

enelitian adalah terjemahan  dari kata inggris  research. Dari itu, 

ada juga ahli yang menerjemahkan sebagai riset. Research itu 

sendiri berasal dari kata re’ yang berarti “ kembali “ dan to search 

yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research 

atau riset adalah“ mencari kembali”. 

2.1. Pengertian Metode Penelitian Bisnis 

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah nuntuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian 

Bisnis  adalah penelitian yang umumnya dilakukan oleh akademisi yang 

mengkaji keilmuan bisnis seperti bisnis umum,  manajemen bisnis, 

perilaku organisasi, sistem informasi manajemen, dan manajemen 

operasional.  

Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Cara Ilmiah 

Cara ilmiah bermaksud menguraikan bahwa kegiatan – kegiatan 

penelitian tersebut berdasarkan : 

a) Rasional 

Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan 

dengan cara – cara yang masuk akal dan terjangkau 

dengan penalaran manusia. 

P 



 

20 

 

b) Empiris 

Empiris berarti cara – cara yang dilakukan dalam 

kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia, 

sehingga orang lain akan mengetahui cara – cara yang 

digunakan. 

c) Sistematis 

Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam 

penelitian itu menggunakan langkah – langkah tertentu 

yang bersifat wajar dan logis. 

 

2. Data Penelitian 

a) Arti data Penelitian 

Data sebagai informasi faktual (misalnya pengukuran 

atau statistik) yang dipergunakan sebagai dasar untuk 

penalaran, diskusi, atau perhitungan, misalnya dalam 

penelitian ilmiah dan data sebagai kenyataan-kenyataan 

murni yang belum diberi penafsiran apapun, belum 

diubah, atau belum dimanipulasi, namun telah tersusun 

dalam sistematika statistika tertentu. Sistematika tersebut 

bisa mengikuti dasar kronologis (waktu), spasial 

(tempat), peristiwa, pokok soal, atau dasar lainnya yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

b) Klasifikasi data Penelitian 

Data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penjelasannya 

seperti di bawah ini. 

• Data Penelitian Kuantitatif 

Data penelitian kuantitatif adalah data-data yang 

hadir atau dinyatakan dalam bentuk angka yang 

diperoleh dari lapangan, atau dapat disebut juga 

data-data kualitatif yang dinyatakan dalam 

bentuk angka yang diperoleh dengan mengubah 

nilai-nilai kualitatif menjadi nilai-nilai kuantitatif.  

• Data Penelitian Kualitatif 
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Data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai 

data-data yang hadir atau dinyatakan dalam 

bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan 

gambar. Misalnya adalah seorang siswi bernama 

“Azizah” berkelakuan “baik sekali”, maka data 

tersebut merupakan data kualitatif. 

c) Data yang valid 

Data penelitian haruslah memenuhi persyaratan layak 

atau tidak, valid atau tidak untuk digunakan untuk riset. 

Persyaratan-persyaratan data penelitian yang valid 

seperti di bawah ini. 

• Aktual (Up to date) 

Data penelitian yang valid haruslah aktual, 

maksudnya adalah data penelitian yang 

dilakukan tersebut memiliki kebaruan atau 

mengikuti perkembangan zaman dengan 

inovasi-inovasi.   

• Representatif 

Data penelitian yang valid haruslah 

representatif, maksudnya adalah data penelitian 

yang didapatkan tersebut mewakili 

permasalahan secara jelas atau menjelaskan 

fakta-fakta yang ada di masyarakat secara luas.  

• Objektif 

Data penelitian yang valid haruslah objektif, 

maksudnya adalah riset tersebut dianalisis atau 

dikaji oleh riset dengan berdasarkan fakta-fakta 

yang ada, bukan secara subjektif peneliti. Selain 

itu, dapat dikatakan objektif apabila data-data 

penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya.  

• Unsur kesalahan sampling kecil (Sampling 

error) 
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Riset yang valid haruslah terdapat unsur 

kesalahan yang kecil, maksudnya adalah data 

penelitian tersebut dapat dibuktikan secara 

bukti, sehingga hasil riset yang didapatkan juga 

bagus. Peneliti haruslah teliti, sehingga tidak 

banyak kesalahan yang terjadi.  

• Relevan 

Riset yang valid haruslah relevan, maksudnya 

adalah data penelitian tersebut berkaitan dengan 

permasalahan yang sesungguhnya atau 

menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan oleh 

peneliti di lapangan.  

 

 

• Tepat Waktu  

Riset yang valid haruslah tepat waktu, maksudnya adalah 

data penelitian tersebut haruslah disesuaikan dengan 

sistematika penelitian. Di sisi lain, data penelitian 

tersebut hendaknya menyesuaikan waktu, apabila data 

tersebut akan digunakan untuk melakukan evaluasi atau 

pengendalian.  

• Bernilai guna 

Riset yang valid haruslah memiliki nilai guna, 

maksudnya adalah data penelitian tersebut memberikan 

manfaat pada masyarakat pada umumnya atau dapat 

memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan 

yang ada.  

 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan 

adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian 

selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu 

penelitian. Tujuan penelitian biasanya dilakukan sebagai berikut 

: 
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a) Untuk menyelidiki suatu masalah yang muncul dalam 

dunia kerja yang memerlukan solusi. 

b) Untuk investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, 

dan kritis mengenai suatu fenomena yang menjadi 

perhatian pengambil keputusan manajerial 

c) Untuk membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta 

mengendalikan fenomena yang terjadi di dalam suatu 

batasan yang ditentukan di sebuah bisnis. 

 

4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari, 

alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan 

khusus. Keadaan tersebut bisa saja dikontrol melalui percobaan 

(eksperimen) ataupun berdasarkan obeservasi tanpa kontrol. 

Secara umum, setidaknya terdapat empat tujuan dilakukannya 

penelitian, yakni: 

a) Tujuan eksploratif 

Penelitian yang digunakan untuk menemukan sesuatu 

yang baru dalam bidang tertentu. 

b) Tujuan verifikatif 

Penelitian yang digunakan untuk menguji kebenaran 

sesuatu dalam bidang ilmu yang telah ada. 

c) Tujuan developmental 

Penelitian yang digunakan untuk mengembangkan 

sesuatu dalam bidang yang telah ada. 

d) Dapat juga untuk digunakan penulisan tugas ilmiah 

seperti skripsi, tesis, dan disertasi. 

 

2.1. Jenis – Jenis  Penelitian 

Secara etimologi, atau ilmu bahasa, penelitian memiliki arti mencari 

fakta-fakta yang baru dan dikembangkan menjadi suatu teori untuk 

memperdalam dan memperluas ilmu tertentu. Sedangkan menurut 

Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang 
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didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara 

sistematis, metodologis, dan juga konsisten untuk mengungkap 

kebenaran. 

 

Apabila penelitian yang dilakukan prosesnya tidak tepat, maka hasilnya 

tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melakukan sebuah 

penelitian, terdapat jenis-jenis penelitian yang dapat dipilih sebagaimana 

dijelaskan dibawah ini : 

1. Jenis Penelitian Kuantitatif  

Jenis penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis 

mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang 

dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau 

komputasi. Penelitian kuantitatif banyak digunakan baik dalam 

ilmu alam maupun ilmu fisika. Adapun jenis yang terdapat 

dalam jenis-jenis penelitian kuantitatif adalah: 

a) Penelitian Survei 

Penelitian Survei adalah jenis penelitan yang dilakukan 

untuk mendapatkan subuah fakta ataupun data yang ada 

pada dilapangan. Tujuan dari penelitan ini ialah bisa 

berguna mendapatkan informasi yang tepat dan nyata. 

b) Penelitian Eksperimen 

Metode penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti 

pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala 

suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok 

lain yang menggunakan perlakuan berbeda. Contoh 

jenis penelitian Eksperimen adalah terletak pada karya 

ilmiah yang berjudul: Pengaruh “Pembelajaran Inkuiri” 

Terhadap Penguasaan Tatabahasa Mahasiswa Jurusan 

Bahasa Inggris sebuah universitas. 

 

2. Penelitian Kualitatif 

Jenis penelitian kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan 

dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang 
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dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

dengan fakta di lapangan. Berbeda dengan jenis penelitian 

kuantitatif, pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam 

peristiwa atau kondisi yang diteliti. Untuk itu, hasil dari riset 

kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Secara 

umum, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari 

wawancara dan observasi. Adapun jenis-jenis penelitian kualitatif 

adalah: 

a) Fenomenologi 

Melalui penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan 

data dengan observasi partisipan untuk mengetahui 

fenomena esensial partisipan dalam pengalaman 

hidupnya. 

b) Penelitian grounded theory 

Peneliti bisa menggeneralisasi apa yang diamati atau 

dianalisis secara induktif, teori abstrak tentang proses, 

tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan 

partisipan yang diteliti. 

c) Penelitian etnografi 

Merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti 

melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam 

kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. 

d) Penelitian studi kasus 

Pemahaman yang mendalam mengenai alasan suatu 

fenomena atau kasus terjadi dan dapat menjadi dasar 

bagi riset selanjutnya. Jenis penelitian ini juga dapat 

digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. 

e) Penelitian narative research 

Peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu 

atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah 

perjalanan kehidupannya yang kemudian disusun 

menjadi laporan naratif kronologis. 
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3. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk 

menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, 

jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan 

deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang 

tengah diteliti. Dalam menggunakan jenis penelitian deskriptif, 

masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, 

mengandung nilai ilmiah, dan tidak bersifat terlalu luas. 

Tujuannya pun tidak boleh terlalu luas dan menggunakan data 

yang bersifat fakta dan bukan opini. Adapun jenis-jenis 

penelitian deskriptif adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian Tindakan 

Penelitian ini dilakukan setelah ada penelitian lain dan 

dilaksanakan dalam bentuk penelitian baru. Penelitian 

ini adalah jenis turunan dari penelitian terapan. Tujuan 

metode penelitian ini sebagai evaluasi pada sebuah 

keberhasilan, manfaat, kegunaan, sumbangan, serta 

kelayakan suatu program, produk, atau kegiatan 

tertentu, yang pada akhirnya bisa mendapatkan 

perbaikan agar hasilnya lebih baik. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian ini semenjak awal dilaksanakan, hingga selesai 

hanya dilakukan di dalam perpustakaan. Penelitian ini 

membahas teori teori yang dikaji ulang. 

3. Penelitian Komparatif 

Penelitian ini berfungsi membandingkan dua perlakuan 

atau lebih dari suatu variable, atau beberapa variabel 

sekaligus. Tujuan metode penelitian ini untuk melihat 

perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, 

atau program.Perbandingan yang dilihat dari bagaimana 

seluruh unsur dalam komponen penelitian terkait antara 

satu sama lain. Perhitungan yang digunakan berupa 

persamaan dan perbedaan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, serta faktor pendukung hasil. Yang 
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ditekankan dari hasil penelitian ini, yaitu bagaimana 

unsur pembentuk hasil penelitian dapat menjadi latar 

belakang dari hasil penelitian tersebut. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAB TIGA 

Penulisan Karya Ilmiah 
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BAB TIGA 

Penulisan Karya Ilmiah 

 

idak dapat dipungkiri bahwa menyelesaikan pendidikan sampai 

tingkat S2 adalah harapan banyak orang. Alasan yang menjadi 

motivasi pengambilan jenjang pendidikan tinggi ini sangat 

beragam. Ada yang bertujuan untuk menunjang kenaikan pangkat atau 

jabatan, mendapatkan prestise supaya nama dan gelar yang dimiliki lebih 

panjang, memiliki alternatif berprofesi sebagai dosen, dan bisa pula 

karena meningkatkan kompetensi intelektual.  Alasan terakhir 

merupakan alasan terbaik, namun bukan berarti lulusan S2 hanya 

memiliki alasan tersebut.  

 

Beberapa memiliki alasan yang lebih realistis, dan sah saja dilakukan 

karena pada akhirnya mahasiswa pascasarjana akan menempuh 

perjalanan panjang dan sulit.  Ilmu pengetahuan dan proses perkuliahan 

sampai penyusunan tesis akan memberi bekal keahlian dan keterampilan 

yang beragam. Pasalnya, ketika masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi 

maka semakin tebal buku yang dibaca dan semakin banyak kasus yang 

dibahas, sekaligus semakin cerdas dan berpikir kritis.  

 

T 
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3.1. Perbedaan Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

Kebanyakan dari kita semua tentu mengenal adanya skripsi, tesis, dan 

juga disertasi. Berikut penjelasan pengertian dari masing-masing tugas 

akhir tersebut. 

 

1. Pengertian Skripsi  

Skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang wajib ditulis oleh 

mahasiswa tingkat akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana di 

perguruan tinggi. Artinya skripsi adalah sebuah kewajiban 

sekaligus syarat bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk bisa 

dinyatakan lulus dari jenjang Sarjana. Skripsi kemudian ditulis 

berdasarkan konsentrasi keilmuan yang diambil oleh mahasiswa 

tersebut. Sebagaimana karya ilmiah pada umumnya, skripsi 

memiliki aturan serta format penulisan sehingga sistematis dan 

juga jelas. Skripsi kemudian memiliki sejumlah karakteristik 

khas bahwa skripsi termasuk ke dalam jenis karya tulis ilmiah 

sehingga memerlukan metode ilmiah dalam penelitiannya.  

Hasil penelitian kemudian dikaji berdasarkan fenomena yang 

terjadi di tengah masyarakat dan juga relevan dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya.  Dalam dunia pendidikan, 

penyusunan skripsi bertujuan untuk mengeksplorasi masalah 

dan mencari pemecahannya di bidang pendidikan.  Sedangkan 

dalam dunia non pendidikan, karya tulis ilmiah dalam bentuk 

skripsi ditujukan untuk memecahkan masalah keilmuan yang 

sesuai dengan program studi yang diambil oleh mahasiswa. 

Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

 

2. Pengertian Tesis  

Sedangkan untuk tesis definisinya adalah sebuah karya ilmiah 

dan tugas akhir untuk mahasiswa di jenjang Magister (S2). Karya 

tulis di jenjang Magister ini ditulis secara individual yang 

kemudian didasarkan pada hasil penelitian empiris untuk 

dijadikan bahan kajian akademis. Karya tulis ilmiah satu ini juga 

dianggap sebagai sebuah bukti yang menggambarkan tingkat 
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kemampuan mahasiswa di suatu bidang keilmuan. Ketika isi dari 

karya ilmiah ini bagus dan sesuai dengan kaidah, maka semakin 

bagus pula pemahaman penyusunnya di bidang ilmu yang 

dipelajari.  

Pasca selesai disusun, maka penyusun baru bisa dinyatakan lulus 

dari jenjang S2 dan kemudian berhak untuk mengikuti wisuda. 

Adapun ciri khas dari tesis adalah sebagai berikut:   

a) Struktur dari penyajian karya ilmiah ini terbilang ketat, 

sehingga penyusun perlu menyesuaikan dengan aturan 

yang ada.   

b) Komponen utamanya adalah sama dengan karya ilmiah 

jenis lain yang meliputi pendahuluan, bagian inti, 

penutup, dan daftar pustaka.   

c) Sikap penulis adalah objektif, yakni disampaikan dengan 

gaya bahasa impersonal dan bentuknya pasif (tanpa 

memakai kata ganti orang pertama dan kedua). 

 

3. Pengertian Disertasi  

Sedangkan untuk pengertian disertasi adalah tugas akhir 

berbentuk karya tulis ilmiah yang wajib disusun oleh mahasiswa 

tingkat akhir di jenjang S3. Sehingga penyusunannya menjadi 

syarat wajib untuk dianggap atau dinyatakan sudah 

menyelesaikan jenjang pendidikan S3. Karakteristik khas dari 

disertasi memang tidak berbeda jauh dengan skripsi maupun 

tesis. Berikut detailnya:  

a) Disusun oleh mahasiswa tingkat akhir di jenjang doktor 

(S3).   

b) Diangkat dari kajian teoritik dan didukung oleh fakta 

empiris yang kemudian dikaji secara mendalam.   

c) Metode mirip dengan skripsi dan tesis namun metode 

ini lebih kompleks, berbobot, dengan tujuan untuk 

mencari terobosan baru.  

d) Berusaha menemukan unsur kebaruan.  
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e) Topik yang diambil fokus pada bidang keilmuan yang 

dipilih oleh mahasiswa.  

f) Sebagaimana tesis dan skripsi, penyusunan disertasi 

berada di bawah bimbingan dosen pembimbing dan bisa 

dipertanggung jawabkan.  

g) Memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi untuk 

pengembangan sebuah teori maupun praktek.  

h) Memecahkan suatu rumusan masalah.  

i) Menunjukan kemampuan mahasiswa yang 

menyusunnya dalam berpikir dan berkarya ilmiah 

secara inovatif. 

3.2. Merancang dan Menata Tesis 

Rancangan penelitian merupakan panduan yang berisi langkah – langkah 

untuk diikuti oleh mahasiswa dalam melakukan penelitiannya. Membuat 

rancangan penelitian, perlu diperhatikan mengenai ketersediaan sumber 

yang akan dipakai sebagai pendukung dan penghalang terselesaikannya 

penelitian. 

Awal dari sebuah penelitian adalah masalah yang diperoleh dari 

gambaran penyimpangan antara yang terjadi dengan yang diharapkan, 

penyimpangan antara rencana dengan implementasi, penyimpangan 

antara konsep dengan kejadian di lapangan. Persoalan itu timbul di 

ruang, tempat serta waktu tertentu. 

Lazimnya, sistematika pembahasan dalam penelitian berisi seperti 

dibawah ini : 

 

1. BAB I PENDAHULUAN 

a) Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah merupakan informasi yang 

tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan 

masalah problematik yang menarik untuk diteliti. 

b) Identifikasi Masalah 
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Identifikasi masalah (problem identification) adalah 

proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi 

masalah 

c) Batasan Masalah 

Batasan masalah merupakan upaya membatasi ruang 

lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga 

penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan 

d) Rumusan Masalah 

Rumusan masalah umumnya berisi pertanyaan mengapa 

dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang 

dibahas. 

e) Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai 

atau ditangani dalam suatu penelitian 

f) Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian merupakan manfaat bagi 

kepentingan pengembangan program maupun 

kepentingan ilmu pengetahuan. 

 

2. BAB II KAJIAN TEORI 

a) Deskripsi Teori 

Deskripsi teori merupakan rangkaian penjelasan yang 

mengungkapkan suatu fenomena atau realitas tertentu 

yang dirangkum menjadi suatu konsep gagasan, 

pandangan, sikap dan atau cara-cara. 

b) Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan diagram yang 

menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya 

sebuah penelitian 

c) Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan penjelasan sementara gejala-gejala, 

tingkah laku atau suatu kejadian tertentu yang sudah 

terjadi atau yang mau terjadi. 
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3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

a) Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan 

untuk menentukan beberapa topik serta penentuan 

judul dalam suatu penelitian. 

b) Menentukan Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, 

sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi 

tersebut. 

c) Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang 

digunakan untuk mendapatkan data penelitian 

d) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-

fakta yang ada di lapangan. 

e) Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan cara-cara mengolah 

data sehingga data tersebut mempunyai makna untuk 

menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji 

hipotesa atau pertanyaan penelitian. 

f) Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan metode dalam 

memproses data menjadi informasi. 

g) Tempat dan Jadwal Penelitian 

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana penelitian 

dilakukan, sedangkan jadwal penelitian melputi 

persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian 

 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a) Deskripsi Hasil Penelitian 

Deskripsi hasil penelitian merupakan gambaran 

penelitian yang ada, sehingga penelitian lebih mudah 
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dimengerti orang lain yang tertarik dengan hasil 

penelitian yang dilakukan. 

b) Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban atas 

pertanyaan yang ada dalam penelitian.     

c) Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembahasan Hasil Penelitian merupakan hasil dari 

pengamatan yang terdapat dalam teks ilmiah sebagai 

laporan observasi tentang penilaian terhadap penelitian. 

 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

a) Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian merupakan suatu bagian 

akhir pada penlitian yang berguna untuk menyajikan 

sesuatu yang singkat dan menggambarkan penutupan 

tentang penelitian tersebut 

b) Saran 

Saran penelitian merupakan bagian pentutup dalam 

karya ilmiah, yang isinya berupa komentar atau 

sanggahan yang beguna memberikan suatu solusi atau 

manfaat kepada karya ilmiah tersebut. 

 

6. DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka merupakan semacam rujukan seorang penulis 

dalam menyusun karyanya. 

 

7. LAMPIRAN 

Lampiran pada suatu penelitian merupakan salah satu hasil dari 

penelitian tersebut, biasanya berupa gambar dimana penelitian 

dilakukan ataupun hasil dari penelitian. 

3.3 . Menyelesaikan Tesis dengan Cepat  

Penyusunan tesis bisa dikatakan sebagai perjuangan akhir untuk 

mendapatkan gelar magister. Kebanyakan mahasiswa S2 ditempuh oleh 
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mahasiswa yang sudah aktif bekerja, meskipun tetap ada yang belum 

bekerja karena langsung lanjut S2 setelah lulus S1. Kesibukan di 

pekerjaan dan tugas penyusunan karya ilmiah tersebut membuat fokus 

terpecah. Penyusunan karya ilmiah ini pun tidak bisa dikatakan mudah 

sehingga cenderung memakan waktu yang lama. Mencegahnya, maka 

bisa melakukan tips-tips berikut:  

1. Memiliki Target  

Membantu kamu menyelesaikan penyusunan tesis dengan cepat 

bisa dimulai dengan menyusun target. Hidup dengan target 

membantu untuk mengatur waktu secara efisien dan sungguh-

sungguh dalam mencapai target tersebut. Saat menyusun karya 

ilmiah ini pastikan sudah punya target setelah lulus program 

magister. Hal ini penting untuk mendorong keinginan kuat 

menyelesaikan penyusunannya secepat mungkin.  

2. Mencari Tema Penelitian  

Tema penelitian tentu tidak akan datang dengan sendirinya di 

depan mata, perlu dicari dan dieksekusi. Jadi, luangkan waktu 

satu pekan atau lebih untuk mencari tema penelitian. Utamakan 

yang sedang hangat diperbincangkan dan masih berhubungan 

dengan bidang ilmu yang diambil. 

3. Disiplin Menyusun Naskah  

Setelah tema penelitian tesis didapatkan dan dipilih maka 

langkah berikutnya adalah konsisten menyusun naskahnya. 

Utamakan penyusunan bagian-bagian atau bab-bab yang dirasa 

mudah dulu, misalnya bab 1 dulu. Sepekan kemudian ke bab 

berikutnya dan begitu seterusnya.  

4. Dikerjakan Secara Profesional  

Menyusun tesis memang perlu menumbuhkan jiwa profesional, 

yakni dengan menganggapnya sebagai sebuah tugas dari tempat 

kerja. Sehingga benar-benar meluangkan waktu untuk 

menyusunnya, selain itu tidak akan menunda waktu.  

5. Menyediakan waktu khusus  

Cara ini akan membantu kamu menyelesaikan semua bagian 

karya ilmiah ini dan bisa selesai tepat waktu. Punya komitmen 
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tinggi untuk lulus program magister tepat waktu atau lebih cepat 

sangat penting. Maka miliki target kedepan akan melakukan hal 

apa dan ingin mencapai prestasi apa. Sebagai dorongan untuk 

menyelesaikan tesis secepatnya. 
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BAB EMPAT 

Perspektif Metodologi Penelitian Kuantitatif 

 

4.1. Arti dan Makna Penelitian 

erspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual mengenai 

bagaimana suatu hal akan terlihat dan diterima oleh perorangan. 

Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan 

yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi. 

Dengan kata lain, bahwa perspektif adalah sudut pandang atau 

pandangan seseorang terhadap suatu benda, permasalahan maupun 

objek lainnya. 

 

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, menganalisis 

dan menyusun laporan hasil (Saputra, 2013). Secara umum, penelitian 

merupakan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan 

permasalahan yang ada (Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016). Penelitian 

berisikan serangkaian upaya dengan tata cara yang tersusun secara 

sistematis dan bertujuan untuk memecahkan permasalahan serta 

melaporkan hasil penelitian. Metodologi penelitian merupakan 

serangkaian tata cara yang digunakan dalam mendapatkan pengetahuan 

ilmiah atau ilmu (Suryana, 2010). Dalam hal ini adalah tujuan yang ingin 

dicapai dalam suatu penelitian. Berdasakan pendekatan yang digunakan, 

setidaknya penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan 

P 
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kuantitatif (Saputra, 2013; Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016) Pada 

masa lalu, metode kualitatif dan metode kuantitatif juga sering digunakan 

sebagai penciri, penanda, dan pembeda antara antropologi dan sosiologi. 

Perbedaan yang sangat mencolok dari kedua pendekatan tersebut 

terletak pada tujuan atau target penelitiannya. Pada penelitian kualitatif, 

focus penelitian untuk mencapai tujuan melalui uji teori, sedangkan pada 

penelitian dengan pendekatan kuantitatif arah dan fokus penelitiannya 

adalah untuk membangun teori dari data atau fakta yang ada (Kurniawan 

& Puspitaningtyas, 2016). 

 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat 

penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen 

pokok yang dituntut mampu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan penelitian. Sehingga, peneliti yang menerapkan metode 

kualitatif harus berbekal teori dan wawasan yang luas agar dapat 

melakukan wawancara secara langsung, menganalisis dan mengkontruksi 

obyek yang diteliti agar lebih jelas. Penelitian dengan pendekatan ini 

lebih menekankan pada makna dan terikat pada nilai (Siyoto & Sodik, 

2015). Hubungan yang diperoleh dalam penelitian ini umumnya 

berdasarkan pada logika ilmiah. 

 

Dalam metode penelitian kuantitatif, umumnya masalah yang diteliti 

memiliki cakupan yang lebih luas serta variasi yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan penelitian kualitatif (Siyoto & Sodik, 2015). 

Penelitian kuantitatif lebih sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari 

awal hingga akhir penelitian dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang 

ada pada lapangan. Namun demikian, tidak berarti bahwa penelitian 

kualitatif tidak tersusun secara sistematis dan teratur, hanya saja 

penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat berubah sesuai dengan 

keadaan di lapangan. Dikarenakan spesifikasi penelitian kuantitatif 

adalah pada strukur yang tegas dan teratur, maka tahapan dari awal 

hingga akhir penelitian sudah dapat diramalkan. Disisi lain, disebutkan 

bahwa penelitian kuantitatif banyak menuntut penggunaan angka, mulai 

dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penyajian 
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hasil. Penyajian hasil dalam bentuk gambar, tabel, grafik atau tampilan 

lain yang representative akan meningkatkan serapan pembaca serta 

mempermudah penyampaian informasi. 

 

Dalam lingkup yang lebih sempit, penelitian kuantitatif diartikan sebagai 

penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari proses 

pengumpulan data, analisis data dan penampilan data (Siyoto & Sodik, 

2015). Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisis 

pada data numerik (angka) yang kemudian dianalisis dengan metode 

statistik yang sesuai. Biasanya, penelitian kuantitatif digunakan dalam 

penelitian inferensial hipotesis. Hasil uji statistik dapat menyajikan 

signifikansi hubungan yang dicari. Sehingga, arah hubungan yang 

diperoleh bergantung pada hipotesis dan hasil uji statistik, bukan logika 

ilmiah. Metode kuantitatif sering juga disebut metode tradisional, 

positivistik, ilmiah/scientific dan metode discovery. Metode kuantitatif 

dikatakan sebagai metode tradisional karena penggunaan yang sudah 

cukup lama dan menjadi tradisi sebagai metode untuk penelitian. 

Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada 

filsafat positivisme. Metode ini disebut sebagai metode ilmiah (scientific) 

karena metode ini telah memenuhi kaidah- kaidah ilmiah yaitu konkrit, 

empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Kaidah-kaidah ini 

sangat sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam penelitian kuantitatif. 

Metode ini juga disebut metode discovery karena dengan metode ini 

dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Peneliti dapat 

mengembangkan suatu ide dasar menjadi sesuatu yang jauh lebih besar 

dan bersifat baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data 

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

(Siyoto & Sodik, 2015). Data yang digunakan pada penelitian kuantitatif 

tidak harus berupa data kuantitatif, tetapi dapat juga menggunakan data 

kualitatif maupun gabungan dari keduanya. Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena 

serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah 

mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan/atau 

hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran 
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adalah bagian krusial dalam penelitian kuantitatif. Hal ini memberikan 

gambaran atau jawaban akan hubungan yang fundamental dari hubungan 

kuantitatif (Siyoto & Sodik, 2015). 

 

Penelitian dengan pendekatan kuantitatif biasanya dilakukan dengan 

jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan populasi yang ada. 

Penghitungan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus 

tertentu. Pemilihan rumus yang akan digunakan, kemudian disesuaikan 

dengan jenis penelitian dan homogenitas populasi (Priyono, 2008). 

Penelitian kuantitatif menitikberatkan pada masalah disain, pengukuran 

serta perencanaan yang dirinci secara jelas sebelum pengumpulan sampel 

dan analisa data (Sutinah, 2007). Dikarenakan proses penyusunan 

sebuah penelitian kuantitatif dan besaran sampel yang digunakan 

dianggap mewakili populasi, maka hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk generalisasi terhadap populasi yang 

diwakilkan. 

Tak jarang   pembaca   maupun   peneliti   menilai   bahwa penelitian 

kuantitatif lebih baik dibandingkan penelitian kualitatif. Namun, perlu 

diingat bahwa kedua jenis penelitian memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Penelitian kuantitatif tidak dapat dinilai 

dengan standar penelitian kualitatif, begitu pula sebaliknya (Priyono, 

2008). Ada kalanya suatu topik penelitian akan lebih baik dan bagus 

apabila dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, begitu pula dengan 

pendekatan kualitatif. Pemilihan rancangan penelitian akan sangat 

dipengaruhi oleh topik yang akan diteliti dan tujuan yang ingin dicapai. 

Masalah yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat menutut 

seorang peneliti mampu meningkatkan kepekaan dan kemauannya 

untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah. Sebelum melaksanakan 

penelitian, peneliti dibekali dengan berbagai pengetahuan dan 

keterampilan serta teori teori sesuai dengan bidang kajian yang 

ditekuninya. Istilah metodologi (methodology) dengan metoda (methods) 

tidak jarang tumpang tindih penggunaannya. Sebenarnya metodologi 

(methodology) merupakan studi yang logis dan sistematis tentang prinsip 

prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah, yang intinya terdiri dari: 
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masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori (jika ada), hipotesis (jika ada) 

dan cara penelitian. Sedangkan metoda (methods) merupakan cara 

untuk melakukan penelitian, menyangkut dengan bahan, alat, jalan 

penelitian, variabel penelitian dan analisis hasil. 

 

4.2. Pengertian Metode Penelitian 

Hakikat Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data/informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya, 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang 

perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu 

(Sugiono, 2006). Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan 

pada ciri-ciri keilmuan, yaitu: 

1. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-

cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran 

manusia; 

2. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh 

indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan 

mengetahui cara-cara yang digunakan. (Bedakan cara yang tidak 

ilmiah misalnya, mencari anak yang hilang saat memanjat 

gunung, atau ingin mencari mobil yang hilang datang ke para 

normal, atau ingin menjadi kepala sekolah datang ke dukun dan 

sejenisnya); 

3. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

Walaupun langkah-langkah penelitian antara metode kuantitatif, 

kualitatif, dan R & D berbeda, tetapi semuanya sistematis. 

 

Metoda penelitian pada prinsipnya menceritakan cara yang merupakan 

alat (tool) mencapai tujuan. Cara yang dilakukan dalam penelitian 

bervariasi dan tidak kaku serta tergantung dari objek formal ilmu 

pengetahuan tersebut, tujuan serta jenis data yang akan diungkapkan. 

Penelitian umumnya mengandung dua ciri, yaitu logika dan pengamatan 

emperis (Babbie, 1986 : 16) Data yang diperoleh melalui penelitian 
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adalah data empiris (teramati) yang valid, reliabel dan obyektif. Untuk 

mendapatkan data-data tersebut, maka instrumen penelitiannnya harus 

valid, dan reliabel, pengumpulan data dilakukan dengan cara yang benar 

pada sampel yang representative. Pada umumnya jika data tersebut 

reliable dan objektif, maka data tersebut memiliki kecenderungan data 

valid. Data yang valid pasti reliable dan objektif. Data yang reliable 

belumn tentu valid, demikian pula dengan data yang objektif belum tentu 

juga valid. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. 

secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat: 

1. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian tersebut 

adalah data yang sebelumnya belum pernah diketahui/data baru. 

2. Pembuktian berarti data yang diperoleh tersebut digunakan 

untuk membuktikan dugaan sementara dari penelitian tersebut 

3. Pengembangan berarti memberikan informasi baru dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan untuk memperluas ilmu 

pengetahuan yang telah ada. 

 

Penelitian ditujukan memecahkan masalah yang dihadapi untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan permasalahan umat manusia. 

Jawaban masalah tersebut menggunakan pendekatan ilmiah (scientific 

approach) yang pada gilirannya melahirkan metode ilmiah (scientific 

method). Upaya yang dilakukan dengan menggunakan metoda ilmiah 

disebut dengan penelitian ilmiah (scientific research). Penelitian ilmiah 

adalah suatu bentuk upaya penyelidikan (investigation) terhadap suatu 

pernyataan (proposisi) hipotesis yang dijadikan sebagai jawaban 

sementara suatu masalah. Membedakan dengan bentuk penyelidikan 

lain, ada beberapa ketentuan pokok yang harus dipenuhi oleh 

pelakunya, Pertama, penelitian itu harus dilakukan secara sistematis, 

terkontrol, dan kritis. Kedua, penelitian ilmiah menghasilkan kebenaran 

ilmiah, bersifat menerangkan (explanatory), memprediksi (predictive) 

dan mengontrol (controlling). Penelitian ilmiah adalah kegiatan yang 

bersifat indrawi (empirical) maksudnya, jawaban masalah yang diperoleh 

melalui kegiatan ini merupakan keyakinan subyektif peneliti namun telah 

teruji dengan kenyataan-kenyataan objektif di luar dirinya. Dengan kata 
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lain, setiap pernyataan peneliti haruslah selalu kebenaran yang diperoleh 

melalui pengujian dan penjelajahan yang bersifat empiris (empirical 

inquiry and test). Keyakinan terhadap jawaban suatu masalah 

memerlukan upaya pengujian di luar dirinya sendiri. Dengan kata lain 

sesuatu yang dianggap benar secara subyektif dan teoritis perlu 

diverifikasi seberapa jauh kebenaran yang diduga itu ditemui pada 

kenyataan objektif (objective reality) di lapangan. Bila proposisi hipotesis- 

teoritis itu didukung oleh data yang ditemukan di lapangan barulah 

proposisi itu diterima sebagai jawaban masalah secara relatif meyakinkan. 

Namun bagaimanapun juga temuan tersebut masih tetap terbuka untuk 

diujikan lagi pada kesempatan lain. Barulah kemudian setelah 

menempuh ujian berkali-kali, proposisi tersebut dapat dijadikan sebagai 

teori keilmuan yang baru. Karena itu tidak mustahil temuan suatu 

penelitian akan ditolak oleh data pada kesempatan lain. Bila terjadi 

demikian maka kemungkinan tertolaknya temuan yang semula 

diharapkan akan menjadi unsur baru khasanah pengetahuan tidak dapat 

dihindarkan 

4.3. Jenis-Jenis Data Penelitian 

Data merupakan bentuk jamak dari dantum yang berarti keterangan yang 

menggambarkan persoalan atau hasil pengamatan dari ciri atau 

karakteristik populasi atau sampel dan seringkali dalam bentuk angka. 

Syarat data dari suatu penelitian harus bersifat objektif, mampu 

menggambarkan seluruh persoalan sampel (reprsentatif) dan tepat waktu 

(up to date). 

1. Klasifikasi data penelitian 

a) Sifat/wujud datanya 

• Data Kuantitatif 

menunjukkan kuantitas, bentuk angka absolute 

(parametric) sehingga dapat ditentukan 

magnitudenya (besarannya), misalnya 5 kg. 

• Data Kualitatif 

Menunjukkan kualitas, bentuk angka non 

parametric (ordinal dan nominal), misalnya: 
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pintar, bodoh, sedang. Data kualitatif memiliki 

cirri terdiri dari dua atau lebih atribut, tidak 

mempunyai rangking atau peringkat, misalnya: 

laki-laki, perempuan, golongan darah. 

sedangkan data yang memiliki dua atribut : 

dikotome/binary, misalanya: Yes-No, Hidup-

Mati, Plus-Minus. 

b) Cara memperoleh data 

Data numerik terbagi menjadi dua yaitu data discreate 

dan data continuous 

• Data discreate diperoleh dengan cara 

menghitung (perhitungan), sebagai contohnya 

adalah nilai mahasiswa, jumlah mahasiswa. 

Sedangkan 

• Data kontinyu continuous diperoleh dari hasil 

pengukuran, sebagai contohnya adalah hasil 

pengukuran tinggi badan, berat badan dan lain 

sebagainya. 

c) Sumber Data 

• Data Primer 

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh 

langsung dari sumbernya dengan melakukan 

pekukuran, menghitung sendiri dalam bentuk 

angket, observasi, wawancara dan lain-lain 

• Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung 

dari orang lain, kantor yang berupa laporan, 

profil, buku pedoman, atau pustaka. 

d) Waktu Pengambilan Data 

• Data Cross Sectional: sesaat atau dipotret sekali 

• Data Time Series : dipotret beberapa kali 

dengan jangka waktu berbeda. 

e) Skala Pengukuran Data 
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• Nominal 

• Ordinal 

• interval dan  

• rasio 

2. Jenis-Jenis Penelitian 

a) Jenis Penelitian Menurut Pendekatan Analitik 

• Penelitian Kuantitatif menekankan analisisnya 

pada data-data numerikal yang diolah dengan 

metoda statistik. 

✓ Penelitian Deskriptif menganalisis data 

secara sistematik. Analisis yang 

digunakan: analisis persentase dan 

analisis kecenderungan. Kesimpulan 

yang dihasilkan tidak bersifat umum. 

Jenis penelitian deskriptif adalah 

penelitian survei. 

✓ Penelitian Inferensial analisis hubungan 

antar variabel dengan pengujian 

hipotesis. kesimpulan penelitian jauh 

melebihi sajian data kuantitatif saja 

• Penelitian Kualitatif menekankan analisis proses 

berfikir secara deduktif dan induktif yang 

berkaitan dengan dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati, dan menggunakan 

logika ilmiah. ditekankan pada kedalaman 

berfikir formal dalam menjawab permasalahan. 

bertujuan untuk mengembangkan konsep 

sensitivitas pada masalah, menerangkan realitas 

yang berkaitan dengan penelusuran teori dari 

bawah (grounded theory), dan mengembangkan 

pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena 

yang dihadapi. 

b) Jenis Penelitian Menurut Tujuan 
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• Penelitian Eksploratif untuk menemukan 

sesuatu yang baru dapat berupa 

pengelompokkan suatu gejala, atau fakta 

tertentu. Penelitian ini banyak memakan waktu 

dan biaya 

• Penelitian Pengembangan untuk 

mengembangkan aspek ilmu pengetahuan. 

Misalnya: penelitian yang meneliti tentang 

pemanfaatan terapi gen untuk penyakit-penyakit 

menurun 

• Penelitian Verifikatif untuk menguji kebenaran 

suatu fenomena. 

c) Jenis Penelitian Menurut Waktu 

• Penelitian Longitudinal 

Secara langsung mengukur sifat (nature) dan 

tingkat (rate) perubahan dalam satu sampel yang 

sama pada tingkatan (stages) yang berbeda. Ciri-

ciri penelitian longitudinal: waktu penelitian 

lama, memerlukan biaya yang relatif besar, 

melibatkan populasi yang mendiami wilayah 

tertentu, dipusatkan pada perubahan variabel 

amatan dari waktu ke waktu. 

• Penelitian Cross Sectional 

Secara tidak langsung mengukur sifat dan 

tingkat yang sama dengan mengambil sampel 

yang berbeda dari tingkatan (levels); atau studi 

kecenderungan (trend) yang dirancang untuk 

menentukan pola-pola perubahan masa lalu 

dalam rangka meramalkan pola kondisi masa 

depan. Penelitian cross-sectional memiliki tiga 

ciri distingtif, yaitu: tidak berdimensi waktu; 

bergantung pada perbedaan-perbedaan yang ada 

daripada perubahan akibat intervensi (dalam 

eksperimen); kelompok didasarkan pada 
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perbedaan yang ada daripada pengelompokan 

acak. 

d) Jenis Penelitian Menurut Rancangan 

• Penelitian Korelasional (correlational research) 

• Penelitian Kausal-Komparatif (causal-

comparative research) 

• Penelitian Eksperimental-Sungguhan

 (true-experimental research) 

• Penelitian Eksperimental-Semu (quasi-

experimental research) 

• Penelitian Tindakan (action research) 

 

4.4  Paradigma dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 

Secara umum penelitian dibagi atas dua jenis, yaitu penelitian dasar 

(basic research) dan penelitian terapan (applied research). Penelitian 

dasar merupakan penyelidikan terhadap sesuatu objek karena 

keingintahuan, kepedulian peneliti dan penerapan terhadap penemuan 

tidak menjadi prioritas utama. Sedangkan penelitian terapan atau 

penelitian praktikal merupakan penyelidikan yang sistematis, terus 

menerus terhadap suatu masalah dengan tujuan praktis dan hasilnya 

dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Metode penelitian sebagai alat 

untuk mencari jawaban terhadap pemecahan permasalah menggunakan 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kedua pendekatan tersebut 

menggunakan paradigma yang berbeda. Imran Manan (1993:1) 

menjelaskan paradigma positivistic menggunakan metodologi kuantitatif 

dan paradigma naturalistic menggunakan metodologi kualitatif. 

 

Paradigma positivistik berkembang di Perancis dan Jerman pada Abad 

19 seperti tercermin dari karya John Stuart Mill berjudul “A System of 

Logic” terbit tahun 1843. Stuart Mill mengemukakan asumsi dasar 

sebagai berikut : (1) ilmu sosial dan ilmu alamiah mempunyai tujuan 

yang identik, yaitu menemukan hukum-hukum umum yang berguna 

untuk penjelasan gejala alam untuk meramalkan peristiwa–peristiwa, (2) 

ilmu sosial dan ilmu alamiah memiliki metodologi yang identik, (3) ilmu-
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ilmu sosial lebih komplek dari ilmu alamiah, (4) konsep-konsep dapat 

didefinisikan dari referensi langsung kategori-kategori empiris yaitu 

objekobjek yang kongkrit, (6) uniformitas alam dalam hal waktu dan 

ruang, (7) hukum-hukum alam secara alamiah atau secara induktif 

diperoleh dari data, (8) sampel yang besar mengurangi keanehan 

(ideosincrasy) dan akan menggungkapkan sebab-sebab yang umum 

(hukum alam).  

 

Penerapan asumsi positivisme telah mendorong perkembangan ilmu 

alamiah, namun penerapannya di bidang ilmu sosial menimbulkan 

kritikan. Imran Manan (1993:3) menjelaskan salah satu kritik mendasar 

yang dikemukakan Lincoln dan Guba berhubungan erat dengan asumsi 

dasar positivistik yang sukar dipergunakan dalam bidang ilmu-ilmu sosial. 

Kelima asumsi dasar itu adalah : (1) asumsi ontologis yang menganggap 

hanya ada satu realitas nyata yang dapat dipecah-pecah menjadi 

bagianbagian yang dapat dikaji secara independent; keseluruhan 

merupakan penjumlahan bagian-bagian, (2) asumsi epistimologis tentang 

kemungkinan pemisahan antara pengamat dengan yang diamati, (3) 

asumsi tentang independensi temporal dan kontekstual dari pengamatan, 

sehingga apa yang benar pada satu waktu dan tempat, dengan keadaan 

yang cocok, akan juga sama di waktu dan tempat yang lain, (4) asumsi 

kausalitas yang bersifat linier, tak ada akibat tanpa sebab dan tak ada 

sebab tanpa akibat, (5) asumsi aksiologis menyangkut bebas nilai, yaitu 

metodologi yang ilmiah akan menjamin bahwa hasil suatu penelitian 

seyogianya bebas dari pengaruh sistem nilai (Lincol and Guba, 1985:28). 

 

Lebih lanjut Imran Manan (1993:3) menjelaskan karena kelima asumsi 

dasar tersebut tidak tepat digunakan dalam bidang ilmu sosial, 

disebabkan hakekat objeknya berbeda, maka aksioma yang menjadi 

paradigma dari penelitian naturalistik diperlukan paradigma baru, yeng 

merupakan paradigma pasca positivistik, dengan asumsi 

1. argument hakekat perilaku penelitian yang menunjukkan 

peneliti tak dapat menggunakan model yang berbeda bagi 

dirinya dengan model bagi yang ditelitinya, 
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2. argumen intensionalitas (maksud) yang menunjukan perlunya 

pengecekkan maksud-maksud yang ada pada subjek yang diteliti 

dengan interpretasi yang dibuat oleh peneliti, 

3. argumen bahasa menunjukan peneliti harus sama dengan bahasa 

dari yang diteliti, 

4. argument epistimologi yang diperluas menunjukkan proses 

penyelidikan ilmiah melibatkan tidak hanya pengetahuan 

proposional, tetapi juga pengetahuan praktis dan pengetahuan 

pengalaman, (5) argument aksiologi menunjukkan kebenaran 

sebuah proposisi tergantung pada nilai yang disepakati bersama 

dan argumen moral dan politik. 

Perbedaan paradigma penelitian kuantitatif dengan kualitatif 

menyebabkan perbedaan proses penelitian yang dilaksanakan dari kedua 

pendekatan tersebut. 

4.5. Pengertian Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk 

mengungkapkan gejala secara holistik-konstektual melalui pengumpulan 

data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai 

instrumen kunci. Penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis pendekatan induktif. Proses dan makna 

(perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. 

Penelitian kuantitatif lebih menonjol disusun dalam bentuk narasi yang 

bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistic 

yang penuh dengan nilai-nilai otentik. Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang menitikberatkan pada pengukuran dan analisis 

hubungansebab-akibat antara bermacam macam variabel, bukan 

prosesnya, penyelidikan dipandang berada dalam kerangka bebas nilai. 

 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya 

menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat 

dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman 

peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan 

menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang 
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diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk 

dukungan data empiris di laporan. Penelitian kualitatif adalah penekanan 

pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur, 

menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat 

antara yang diteliti dengan peneliti, tekanan situasi yang membentuk 

penyelidikan, sarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman sosial 

sekaligus perolehan maknanya. 

 

1. Penelitian Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif. 

Penelitian kuantitatif menghasilkan informasi yang lebih terukur. 

Hal ini karena ada data yang dijadikan landasan untuk 

menghasilkan informasi yang lebih terukur. Penelititan 

kuantitatif tidak mempermasalahkan hubungan antara peneliti 

dengan subyek penelitian karena hasil penelitian lebih banyak 

tergantung dengan instrumen yang digunakan dan terukur 

variabel yang digunakan, dari pada intim dan keterlibatan emosi 

antara peneliti dengan subyek yang diteliti. Borg dan Gall (1989) 

mengidentifikasi bahwa penelitian kuantitatif terdiri dari 

penelitian eksploratif dan penelitian sebab akibat (causal). 

Penelitian eksplioratif lebih menekankan kepada upaya 

menggabarkan situasi. Kerlinger (1986) membedakan penelitian 

kuantitatif menjeadi penelitian eksperimen dan penelitian non-

eksperimen. Dwengan menggunakan kerangka yang digunakan 

oleh Borg dan Gall, nampaknya Kerlinger tidak 

mempertimbangkan penelitian eksploratif sebagai salah satu 

bentuk penelitian kuantitatif. Pembahasan ini akan 

mengkategorikan penelitian kuantitatif menjadi dua, yaitu 

penelitian eksploratif dan penelitian causal. Lebih lanjut 

penelitian sebab akibat menjadi penelitian eksperimen dan non 

eksperimen. Sebagai dikemukakan di atas, meskipun penelitian 

kuantitatif berbeda jenisnya, akan tetapi diantara penelitian 

kuantitatif yang berbeda tersebut mempunyai beberapa ciri yang 

sama, yaitu sampel merupakan dasar dalam menggambil 
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kesimpulan dan kedua ketepatan dalam penggunaan instrumen 

dan dalam mengukur variabel merupakan indikator utama untuk 

mengukur. 

 

2. Penelitian Eksploratif 

Penelitian eksploratif merupakan sarana yang efektif untuk 

memberikan gambaran keadaan sosial tertentu. Meskipun 

demikian, para peneliti yang bertujuan untuk melakukan 

pembuktian hipotesis penelitian eksploratif bukan merupakan 

sarana yang tepat, karena kecenderungan pada penelitian 

eksploratif hanya mendeskripsikan kecenderungan satu variabel 

tanpa mempertimbangkan atau mengontrol variabel lainnya. Di 

lain pihak penelitian yang dimaksud untuk menguji hipotesis, 

analisis data tidak hanya dilakukan dengan memperkirakan 

hubungan antar dua variabel. Pembuktian hipotesis pada 

dasarnya didasarkan kepada hubungan non-spurious. Hal ini 

bisa dilakukan dengan proses elaborasi yaitu mengontrol 

beberapa variable lainnya. Dilain pihak penelitian yang 

dimaksudkan untuk menguji hipotesa, analisis data tidak saja 

dilakukan dengan hanya memperkirakan hubungan antar dua 

variabel. Pembuktian hipotesa pada dasarnya didasarkan pada 

hubungan non sprious. Hal ini bisa dilakukan dengan proses 

elaborasi yaitu mengontrol beberapa variable yang diduga 

mempunyai pengaruh terhadap hubungan dua variable yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian 

eksploratif metode yang digunakan adalah analsis frekuensi satu 

variabel. Dengan demikian, hasil analisis adalah kecenderungan 

satu variabel. Meskipun demikian, masih banyak penelitian di 

Indonesia tentang coherence antara lain analisis data dengan 

kesimpulan yang diambil berdasarkan pada hasil analisis. 

Akibatnya, adalah peneliti tersebut mengambil kesimpulan 

melebihi daripada informasi berdasarkan temuan penelitian. 

Analisis data dengan menggunakan data tabulasi silang pada 
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derajat tertentu dapat digunakan untuk mengukur sebab akibat, 

tetapi daya prediksinya tidak sekuat hasil analisis statistik. 

 

3. Penelitian Kausal 

Meskipun ada salah satu bentuk penelitian yang di desain untuk 

menjelaskan hubungan antar variabel , tetapi kesimpulan yang 

bersifat kausal tidak bisa didasarkan pada simplicity. Artinya 

bahwa dengan hanya berdasarkan pada perhitungan statistik yang 

signifikan kemudian peneliti bisa mengambil kesimpulan 

kausalistik dari dua variabel atau lebih. Kesimpulan tentang 

hubungan kausalistik dari dua variabel atau lebih berlangsung 

melalui empat tahap yaitu : (1) tahap konseptual, (2) tahap 

pengukuran variabel, (3) tahap seleksi sampel dan (4) tahap 

manipulasi matematis. Keempat tahap ini merupakan satu 

kesatuan yang harus dipenuhi kalau kesimpulan kausalistik 

menjadi tujuan. Oleh karena itu meskipun penelitian berikut ini 

tergolong pada penelitian kausal, namun dalam mengambil 

kesimpulan bersifat kausalistik harus mempertimbangkan 

keempat tahap tersebut . Tanpa mempertimbangkan keempat 

tahap tersebut, peneliti telah mengambil oversimplified 

conclusion. Kesimpulan semacam ini kurang mempunyai arti 

bagi pengembangan ilmu pengtahuan. Seperti telah disebutkan 

di atas, penelitian yang tergolong pada penelitian kausal adalah 

penelitian eksperimen dan penelitian non eksperimen. Lebih 

populernya penelitian non eksperimen ini disebut sebagai 

penelitian survey. Perbedaan prinsip antara penelitian 

eksperimen dan non eksperimen adalah terletak pada 

kemampun peneliti dalam mengontrol perlakuan yang 

diberlakukan pada subjek penelitian. Pada penelitian 

eksperimen. Peneliti mempunyai kontrol terhadap perlakuan 

yang diberikan kepada subjek penelitian. Sedangkan pada 

penelitian suvey tidak. Jika ada hipotesa yang menyebutkan 

bahwa jika X dan Y, maka ada penelitian non eksperimen 

peneliti hanya mengumpulkan data tentang kecendrungan pada 
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X an Y dan kemudian memperkirakan derajat kovariasi yang 

tinggi, maka peneliti mempunyai satu prasyarat untuk 

mengatakan jika X dan Y. Di lain pihak, bagi penelitian 

eksperimen, dalam menguji hipotesa tersebut, maka peneliti 

akan mengukur variasi pada variabel Y dan kemudian 

memanipulasi variable X dan kemudian melihat derajat kovariasi 

antara X dan Y. Jika terdapat derajat kovariasi yang tinggi maka 

perlakuan yang dikenakan kepada variabel X yang menyebabkan 

terjadinya kovarias antara X dan Y. Perbedaan lain yang 

membedakan antara keduanya adalah pada penelitian 

eksperimen didasarkan pada asumsi equality dari kelompok-

kelompok yang akan dibandingkan. Bahwa sebelum diberikan 

perlakuan kelompok-kelompok yang akan diteliti harus dalam 

kondisi sederajat, yang menjadikan mereka tidak sederajat 

adalah karena perlakuan yang diberikan oleh peneliti. Pada 

penelitian non eksperimen perlakuan sudah diasumsikan terjadi, 

jadi asumsi equality tidak berlaku. Hasil analisis yang 

menunjukkan bahwa kelompok yang satu mempunyai 

karakteristik tertentu, sedangkan kelompok lainnya. 

 

4. Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif disebut juga naturalistic inquiry memandang 

realitas sosial bersifat unik antara satu dengan lainnya sehingga 

sulit untuk melakukan generalisasi tentang keseluruhan kalau 

hanya didasarkan sebagian. Oleh karena itu pemahaman 

keseluruhan diperlukan pendekatan holistik. Pernyataan 

tersebut ditentang oleh peneliti kuantitatif dengan argumen 

walaupun setiap bagian mempunyai keunikan tersendiri akan 

tetapi ada beberapa karakteristik memiliki kesamaan dan 

dimungkinkan untuk dilakukan generalisasi. Apabila realitas 

sosial telah dapat diungkapkan berdasarkan beberapa penelitian 

mencukupi maka prediksi terhadap suatu fenomena sosial dapat 

dilakukan dari pada hanya berdasarkan kebetulan. Berangkat 

dari perbedaan kedua pendekatan tersebut, Gall dan Borg 
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(1989) mengemukakan beberapa perspektif dalam menerapkan 

penelitian sosial, meliputi : 

a) Reseach involves holistic inquiry carried out in a natural 

setting, dengan maksud bahwa suatu penelitian 

diharapkan bersifat menyeluruh untuk dapat 

menjelaskan suatu fenomena serta situasi penelitian 

tidak diintervensi peneliti. 

b) Human are the primary data-gathering instrument, hal 

ini menunjukkan bahwa peneliti sebagai alat pengumpul 

data yang terpercaya dari sekedar instrumen berupa tes, 

inventory atau kuesioner. 

c) Pusposive rather than random sampling, menjelaskan 

bahwa pemilihan subyek penelitian tidak dilakukan 

secara random akan tetapi didasarkan kepada tujuan 

tertentu. Sehubungan hal itu variasi informasi yang 

dikumpulkan ditemukan dan informasi yang terbuang 

dapat dihindarkan. 

d) Inductive data analysis tidak didasarkan dengan hipotesa 

yang telah ditentukan sebelumnya, akan tetapi lebih 

difokuskan untuk memahami data serta selanjutnya 

mengambil suatu kesimpulan. 

e) Development of grounded theory, yang bermaksud 

bahwa teori dikembangkan berdasarkan data lapangan 

dan tidak dengan teori yang telah ada sebelumnya 

membatasi diri peneliti dari berbagai kemungkinan yang 

terjadi berdasarkan data. 

f) Design emerges as the research progress , desain dengan 

sendirinya muncul bersamaan dengan pelaksanaan 

penelitian. Oleh karena itu peneliti tidak perlu membuat 

suatu rencana (desain) pada saat akan melaksanakan 

penelitian. 

g) Subjetc plays a role in interperting outcomes, 

maksudnya interpretasi terhadap temuan bukan 

merupakan prerogatif peneliti semata akan tetapi 
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interpretasi dari subyek penelitian dapat mempunyai arti 

penting dalam proses menginterpretasikan temuan. 

h) Utilization of intuitive insight menekankan kepada 

peneliti tidak hanya berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan rasionalistik tetapi juga pertimbangan 

intuitif. Intuisi dapat memberikan suatu ilusi yang lebih 

memperjelas fenomena yang sedang diteliti. 

i) Emphasis on social process, proses sosial memberikan 

arti terhadap hal yang berkaitan dengan situasi sosial 

tertentu. Pada gilirannya pemahaman makna secara 

holistik dapat diungkapkan. 

 

Perbedaan yang mendasari antara kuantitatif dengan kualitatif 

menyebabkan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data juga 

berbeda. Borg dan Gall (1989) mengemukakan metoda yang dapat 

digunakan, yaitu : 

a) Participant observation 

Penggunaan metode ini menunjukkan peneliti bagian 

dari subjek yang diteliti dengan mengkaji berbagai 

informasi selengkap mungkin dari berbagai aspek 

kehidupan subyek yang diteliti. Hal ini sesuai dengan 

asumsi penelitian kualitatif bahwa proses sosial 

merupakan bagian dari temuan penelitian. Dengan 

partisipan observasi peneliti akan menemukan apa yang 

terjadi di balik apa yang nampak di permukaan. Hal 

yang perlu diperhatikan dalam observasi adalah (1) 

pengamat harus memiliki fokus, (2) dalam membuat 

catatan lapangan kata sifat interpretatif, seperti, 

menyenangkan, cantik, menarik harus dihindarkan. 

Interpretasi dilakukan pada tahap penulisan dan bukan 

pada tahap pengumpulan data, (3) kehadiran peneliti 

selama pengamatan tidak mengganggu kehidupan 

keseharian subyek yang diteliti. 

b) Non-participant observation 
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Salah satu kelemahan dari metode partisipan observasi 

adalah sulitnya menghindari keterlibatan emosi peneliti 

terhadap subyek yang diteliti, sehingga keterlibatan 

tersebut menyebabkan bias data yang diungkapkan. 

Menghindari hal tersebut dikembangkan metode non-

partisipan observasi. Menggunakan metode ini maka 

data yang terkumpul adalah data behavioral dalam arti 

hasil pengamatan terhadap prilaku subyek yang diteliti, 

bukan pendapat dari subyek yang sedang diteliti. Salah 

satu karakteristik metode non partisipan ditunjukan oleh 

tidak terdapatnya interaksi dan komunikasi dengan 

subyek yang diteliti. Informasi lain yang dapat dilengkapi 

dari hasil observasi adalah indikator un-obtrusive 

measure. Dengan un-obtrusive measure ini peneliti 

dapat memperoleh suatu gambaran pola prilaku subyek 

yang sedang diteliti dengan berdasarkan pada kondisi 

atau lingkungan dimana subyek yang sedang diteliti 

menjadi bagian dirinya. 

c) Interview 

Penggunaan metode ini menunjukkan terjadinya 

komunikasi timbal balik antara peneliti dengn subyek 

yang diteliti. Metode interview digunakan untuk 

mendukung data yang telah dikumpulkan melalui 

partisipan observasi dan non partisipan observasi. 

Interview yang sering digunakan dalam penelitian dapat 

diklasifikasikan atas interview berstruktur dan tidak 

berstruktur. interview berstruktur tepat digunakan dalam 

penelitian kuantitatif karena semua pertanyaan telah 

digiring oleh pola tertentu untuk menjaring data yang 

diharapkan. Sedangkan berstruktur member kebebasan 

kepada peneliti untuk menentukan ruang lingkup 

informasi yang akan digali sehingga peneliti mempunyai 

kebebasan untuk memperluas atau merubah pertanyaan 

yang akan dikemukakan kepada subyek penelitian. 
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Tujuan dilakukan wawancara disamping mendukung 

data yang telah dikumpulkan melalui observasi 

partisipan dan non- partisipan adalah memperoleh 

konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, 

aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, 

kerisauan, rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan 

pengalaman masa lalu, proyeksi keadaan tersebut untuk 

masa yang akan datang, verifikasi, pengecekan dan 

pengembangan informasi yang telah didapat sebelumnya 

d) Documentasi 

Penggunaan dokumentasi dilakukan untuk 

mengumpulkan data dari sumber dokumen dan 

rekaman. Dokumentasi digunakan dengan alasan 

karena sumber ini selalu tersedia dan murah, kaya 

secara kontekstual, relevan serta mendasar dalam 

konteksnya. Dokumen yang dapat digunakan dalam 

penelitian kualitatif adalah : (1) dokumen pribadi, 

seperti : buku harian, surat pribadi, outo biografi, (2) 

dokumen resmi terdiri dari dokumen internal seperti 

memo, pengumuman, instruksi, aturan, rekaman hasil 

keputusan pimpinan, dokumen eksternal seperti bahan 

informasi yang dihasilkan lembaga sosial, misalnya 

majalah, buletin berita media massa dan sebagainya. 

Keabsahan data yang telah dikumpulkan dalam 

penelitian kualitatif perlu dilihat dengan cara tertentu. 

Maleong (1998:187) menjelaskan keabsahan data 

merupakan konsep penting yang dipengaruhi dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) 

menurut versi positivistime dan disesuaikan dengan 

tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigma penelitian 

kualitatif sendiri. Validitas dan reliabilitas dalam 

paradigma positivistik bila tidak dilakukan dengan tepat 

dan benar serta hati-hati akan menjadi ancaman 

terhadap pengontrolan hasil penelitian. 
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Sehubungan dengan hal itu, Kirk dan Miller (1982 : 21) 

menjelaskan tidak ada satupun studi eksperimen yang 

dapat dikontrol secara tepat dan tidak ada instrumen 

pengukuran yang dapat diklabirasi secara akurat. Ini 

berarti bahwa banyak kelemahan dan penggunaan 

ukuran validitas dan reliabilitas pada tinjauan kacamata 

non kualitatif. Penelitian kualitatif dengan paradigm 

naturalistik tidak menggunakan kriteria validitas dan 

reliabilitas tersebut. Lincoln dan Guba (1981:294) 

menjelaskan dasar kepercayaan yang berbeda akan 

mengarah pada tuntutan pengetahuan (Knowledge) dan 

kriteria yang berbeda pula. Oleh karena itu kriteria dan 

teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif berbeda dengan kuantitatif. Kriteria keabsahan 

data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), ketergantungan (dependability) dan 

kepastian (confirmality). Penerapan kriteria derajat 

kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep 

validitas internal dari penelitian non kualitatif. Kriteria 

ini berfungsi: 

• melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga 

tingkat kepercayaan penemuannya dapat 

dicapai 

• mempertunjukkan derajat kepercayan hasil- 

hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh 

peneliti pada kenyataan ganda yang sedang 

diteliti. Kemudian keteralihan sebagai persoalan 

empiris bergantung pada kesamaan antara 

konteks pengirim dan penerima informasi. 

Untuk melakukan pengolahan tersebut peneliti

  hendaknya mencari dan 

mengumpulkan kejadian empiris tentang 

kesamaan konteks suatu informasi. Dengan 



 

61 

 

demikian peneliti bertanggung jawab untuk 

menyediakan data deskriptif secukupnya jika 

dia ingin membuat keputusan tentang 

pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu 

peneliti harus memastikan usaha menverifikasi 

informasi tersebut. Kriteria ketergantungan, 

merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam 

penelitian non kualitatif. Pada cara non 

reliabilitas ditunjukan dengan cara, jika dua data 

beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi 

dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara 

essensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya 

tercapai. Konsep ketergantungan lebih luas dari 

reliabilitas, hal ini disebabkan karena 

peninjauannya dari segi konsep ketergantungan 

memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada 

pada reliabilitas itu sendiri ditambah faktor-

faktor lainnya. Untuk itu dilakukan 

pemeriksaan yang dilakukan orang lain, 

misalnya data dapat dipahami dan dibaca oleh 

orang lain (orang tersebut diharapkan menaruh 

perhatian untuk mereview aktifitas peneliti 

secara objektif). 

 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses 

dan akhir pengumpulan data. Salah satu alternatif kerangka 

laporan penelitian kualitatif dapat digunakan kerangka sebagai 

berikut  

a) Bagian Awal 

• Halaman Judul 

• Abstrak 

• Kata Pengantar 

• Daftar Isi 

• Daftar Tabel 
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• Daftar Gambar 

• Daftar Lampiran 

b) Bagian Inti 

• BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian ini memaparkan gambaran umum arah 

penelitian, sehingga melalui hal itu diketahui 

latar belakang, fokus, tujuan, landasan teori 

serta kegunaan penelitian. 

✓ Latar Belakang Penelitian 

Bagian latar belakang menggambarkan 

secara utuh dan menyatu tentang: tema 

sentral masalah yang dikaji, mekanisme 

proses timbulnya masalah tersebut, 

motivasi yang mendasari dilakukan 

penelitian dan harapan yang diinginkan 

dari pelaksanaan penelitian. Tema 

sentral masalah yang menjadi kajian 

dalam penelitian bersifat kondisional 

atau situasional yang didalamnya 

terdapat tantangan, tuntutan dan 

kesempatan. Sehubungan dengan hal 

itu tidak jarang dalam pengungkapan 

tema sentral masalah penelitian 

diungkapkan terlebih dahulu fenomena 

atau gejala yang dihadapi serta 

akibatnya. Kehangatan, aktualitas serta 

relevansi perlu menjadi bahan 

pertimbangan. Mekanisme timbulnya 

masalah yang diungkapkan dalam latar 

belakang masalah juga memaparkan 

proses terjadinya masalah dari awal 

sampai dewasa ini yang belum 

tersentuh secara lengkap dan utuh 

dalam suatu bidang ilmu sehingga 
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menjadi masalah dalam kehidupan 

manusia 

✓ Rumusan Masalah (Fokus Penelitian) 

Pokok permasalahan atau fokus 

penelitian ditentukan dengan memilih 

pokok permasalahan (fokus penelitian) 

yang diungkapkan pada awalnya sangat 

umum dan berlanjut kepada uraian 

yang lebih bersifat spesifik. Fokus 

penelitian menggambarkan rincian 

pernyataan atau topik-topik pokok yang 

akan diungkapkan melalui penelitian. 

Apabila digunakan rumusan masalah 

fokus penelitian berisi pernyataan-

pernyataan yang akan dijawab dalam 

penelitian dan alasan diajukannya 

pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini 

diajukan untuk mengetahui gambaran 

apa yang akan diungkapkan di lapangan 

✓ Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran 

hasil yang ingin di capai dalam 

penelitian ini sesuai dengan fokus yang 

telah dirumuskan.Tujuan penelitian 

dirumuskan secara utuh dan 

berorientasi kepada pertanyaan-

pertanyaan dalam permasalahan (fokus 

penelitian). Dari tujuan penelitian 

tercermin langkah operasional 

penelitian yang akan dilakukan. 

✓ Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ditujukan untuk 

pengembangan ilmu dan berguna 

dalam pelaksanaan pembangunan. 
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Melalui paparan ini dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan yang diteliti layak 

dilaksanakan dan fungsional secara 

ilmiah dan praktis. 

 

c) BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

Kajian kepustakaan berfungsi sebagai dukungan, 

evidensi ilmiah yang relevan dengan masalah yang 

diteliti. Kajian teori bermanfaat sebagai pemandu agar 

fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

Di samping itu landasan teori bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian 

dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Peran 

landasan teori dalam penelitian kualitatif jauh berbeda 

dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

berangkat dari teori ke data serta berakhir pada 

penolakan atau penerimaan teori yang diajukan. 

Sedangkan penelitian kualitatif peneliti bertolak dari 

data, memanfaatkan teori sebagai bahan penjelas dan 

berakhir dengan suatu teori. 

 

d) BAB III. METODE PENELITIAN 

Bagian ini memaparkan tentang metode serta langkah- 

langkah penelitian secara operasional, meliputi 

pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian 

sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, 

pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian. 

Pendekatan dan Jenis Penelitian Penjelasan tentang 

pendekatan dan alasan pemilihan, orientasi teoritik 

sebagai dasar berfikir memahami makna dari suatu 

fenomena serta jenis penelitian. Pendekatan yang 

digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan 

orientasi teoritik yang dapat digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah fenomenologis, interaksi simbolik, 



 

65 

 

kebudayaan, etnometodologis serta hermeneutik. Jenis 

penelitian yang dapat digunakan yaitu : etnografis , studi 

kasus, grounded theory, interaktif, ekologis, 

partisipatoris dan sebagainya. 

• Kehadiran Peneliti 

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama oleh 

karena itu kehadiran peneliti dilapangan dalam 

penelitian kualitatif mutlak diperlukan. 

Instrumen lain selain peneliti dapat dilakukan 

tetapi fungsinya hanya sebagai pendukung data 

yang telah dikumpulkan peneliti. Kehadiran 

peneliti apakah diketahui sebagai peneliti oleh 

subyek penelitian atau tidak perlu dijelaskan 

secara rinci dalam laporan. Begitu juga tingkat 

keterlibatan peneliti selama proses 

pengumpulan data apakah melakukan 

partisipan utuh, pengamat partisipan atau 

pengamat utuh. 

• Lokasi Penelitian 

Paparan tentang lokasi penelitian menyangkut 

dengan identifikasi karakteristik lokasi, alasan 

memilih lokasi serta cara peneliti memasuki 

lokasi tersebut. Uraian tentang lokasi juga 

dilengkapi dengan letak geografis, bangunan 

fisik (peta), struktur organisasi, program, serta 

keadaan keseharian. Lokasi dipilih didasari oleh 

keunikan, kemenarikan serta kesesuaian dengan 

permasalahan yang sedang dikaji. Semua hal itu 

perlu mendapatkan penjelasan secara rinci. 

 

• Sumber Data 

Bagian ini dipaparkan data yang dikumpulkan , 

karakteristik serta subjek dan informan 

penelitian, teknik mengumpulkan data, teknik 
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yang digunakan untuk menjamin kredibilitas 

data, pengambilan sampel. Pengambilan sampel 

dalam penelitian kualitatif dikenakan pada 

situasi, subyek, informan dan waktu. Tujuan 

pengambilan sampel dalam kualitatif adalah 

mendapatkan informasi sebanyak mungkin  

• Analisis Data 

Bagian ini diuraikan proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip 

wawancara, catatan lapangan dan bahan lain 

agar peneliti dapat menyajikan temuannya. 

Kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis 

data menyangkut pelacakan, pengorganisasian, 

pemecahan dan sintesis data serta pencarian 

tema/pola/proposisi serta penentuan hal-hal 

yang akan dilaporkan. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan selama proses 

pengumpulan data dan setelah pengumpulan 

data berakhir. Teknik analisis dapat 

menggunakan pendekatan yang diajukan 

Spradley, Milles, Paton, Staus Corbin dengan 

langkah masing-masing yang mereka ajukan. 

• Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk memperoleh keabsahan temuan, perlu 

diteliti kredibilitas data dengan menggunakan 

teknik perpanjangan kehadiran peneliti di 

lapangan, observasi yang diperdalam, 

trianggulasi (dapat dilakukan trianggulasi 

sumber, metode, peneliti dan teori), 

pengecekan sejawat, analisis kasus negatif, 

pengecekan kesesuaian hasil, memberchek. 

Disisi lain perlu dilakukan pengecekan dapat 

atau tidaknya data ditransfer ke latar penelitian 

lain (transferability), ketergantungan pada 
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konteks (Dependability) dan dapat tidaknya 

dikonfirmasikan kepada sumber 

(Confirmability) 

• Tahap Penelitian 

Tahap penelitian dalam penelitian kualitatif 

diuraikan dengan memaparkan proses 

pelaksanaan penelitian yang diawali dengan 

penelitian pendahuluan, penyusunan proposal, 

pengembangan desain, pengumpulan data dan 

analisis data serta penulisan laporan. 

 

e) TEMUAN DAN PEMBAHASAN  

• Temuan Penelitian 

Temuan penelitian berisikan paparan data yang 

diperoleh dari pengamatan dan wawancara serta 

hasil deskripsi lainnya. Sedangkan hasil analisis 

data sebagai temuan disajikan dalam bentuk 

pola, tema, kecenderungan yang muncul dari 

data. Disisi lain temuan dapat disajikan dalam 

bentuk kategori, sistem klasifikasi dan tipologi. 

• Pembahasan 

Bagian ini menggambarkan gagasan peneliti 

yang berkaitan dengan pemaknaan temuan 

penelitian dengan pola-pola, kategori-kategori, 

dimensi-dimensi dan teori-teori yang sudah ada. 

Selanjutnya bagian ini perlu dilengkapi dengan 

implikasi temuan yang sudah diperoleh dari 

penelitian. 

 

f) BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

• Kesimpulan 

Bagian kesimpulan memuat makna pokok dari 

temuan sesuai dengan fokus yang sudah 

diajukan pada bagian pendahuluan. 
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• Saran 

Saran memuat rekomendasi, implikasi serta 

tindak lanjut sesuai dengan hasil temuan yang 

sudah diperoleh terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan serta penggunaan praktis 

4.6. Perbedaan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif mengambil jarak antara peneliti dengan obyek yang diteliti, 

menggunakan instrument-instrumen formal, standar, dan bersifat 

mengukur. Sedangkan penelitian kualitatif menyatu dengan situasi dan 

fenomena yang diteliti, menggunakan peneliti sebagai instrumen. 

 

Berdasarkan Williams (1988) ada lima pandangan dasar perbedaan 

antara pendekatan kuantitatif (istilah Williams dengan kuantitatif 

positivistik) dan kualitatif. Kelima pendangan dasar perbedaan tersebut 

adalah: 1) Bersifat realitas, pendekatan kuantitatif melihat realitas sebagai 

tunggal, konkrit, teramati, dan dapat difragmentasi. Sebaliknya 

pendekatan kualitatif melihat realitas ganda (majemuk), hasil konstruksi 

dalam pandangan holistik. Sehingga peneliti kuantitatif lebih spesifik, 

percaya langsung pada obyek generalis, meragukan dan mencari 

fenomena pada obyek yang realitas. 2) Interaksi antara peneliti dengan 

obyek penelitiannya, pendekatan kuantitatif melihat sebagai independen, 

dualistik bahkan mekanistik. Sebaliknya pendekatan kualitatif melihat 

sebagai proses interaktif, tidak terpisahkan bahkan partisipasif. 3) 

Posibilitas generalis, pendekatan kuantitatif bebas dari ikatan konteks 

dan waktu (nomothetic statements), sedangkan pendekatan kualitatif 

terikat dari ikatan konteks dan waktu (idiographic statements). 4) 

Posibilitas kausal, pendekatan kuantitatif selalu memisahkan antara 

sebab riil temporal simultan yang mendahuluinya sebelum akhirnya 

melahirkan akibat-akibatnya. Sedangkan pendekatan kualitatif selalu 

mustahilkan usaha memisahkan sebab dengan akibat, apalagi secara 

simultan. 5) Peranan nilai, pendekatan kuantitatif melihat segala sesuatu 

bebas nilai, obyektif dan harus seperti apa adanya. Sebaliknya 
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pendekatan kualitatif melihat segala sesuatu tidak pernah bebas nilai, 

termasuk si peneliti yang subyektif (Lukas S. Musianti,2002;123-136) 
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Perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ada tiga, yaitu:  

1. Perbedaan Aksioma 

Aksioma Dasar Kuantitatif Kualitatif 

Bersifat realitas Measure objective Construct social 

reality, 

Hubungan 

peneliti dengan 

yang diteliti 

facts (mengukur 

fakta yang obyektif, 

Tunggal, konkrit, 

teramati) 

Independen of 

context (tidak 

tergantung pada 

konteks),

 supay

a terbangun 

obyektifitas 

Cultural meaning 

(mengonstruksi 

realitas sosial, 

makna budaya), 

Ganda, holistik, 

hasil konstruksi dan 

pemahaman 

 

Situationally 

constrained (terikat 

pada situasi / terikat 

pada konteks), 

Interaktif tidak 

dapat dipisahkan 

dengan sumber 

data supaya 

memperoleh 

makna 

Hubungan 

variabel 

Focus on 

variables (terfokus

 

 pada 

variabel-variabel), 

Sebab-akibat 

(kausal). 

Focus on interactive 

processes, events 

(berfokus pada 

proses interpretasi 

dan peristiwa-

peristiwa), 

Timbal 

balik/interaktif 

Kemungkinan 

generalisasi 

Cenderung 

generalisasi 

Membuat 

Transferability 
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(hanya mungkin 

dalam ikatan 

konteks dan waktu) 

Peranan nilai Value free (bersifat 

bebas nilai) 

Values are present 

and explicit (nilai 

hadir dan 

nyata/tidak bebas 

nilai), Terikat nilai-

nilai yang dibawa 

peneliti dan 

sumber data 

(Sugiyono,2013;18) 

 

2. Perbedaan Proses Penelitian 

No. Kuantitatif Kualitatif 

1 Pada prinsipnya penelitian 

kuantitatif adalah untuk 

menajawab masalah 

 

Studi pendahuluan

 melalui

 fakta empiris 

untuk memperoleh 

masalah 

 

Studi literature

 dengan

 membaca berbagai 

referensi 

 

Membuat perumusan 

masalah yang spesifik 
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(berhipotesis) 

Pengujian hipotesis dengan 

menggunakan metode / 

strategi /  pendekatan / 

desain penelitian yang 

sesuai. 

 

 Pertimbangan ideal 

pemilihan metode adalah 

tingkat ketelitian data yang 

diharapkan dan konsisten 

yang dikehendaki. 

Pertimbangan praktis 

adalah tersedianya dana, 

waktu, kemudahan yang 

lain 

 

 Metode yang digunakan: 

metode survey, ex post 

facto, eksperimen, evaluasi, 

ection research, policy 

research (selain metode 

naturalistic dan sejarah) 

 

 Penyusunan insrumen 

peneltian. instrument ini 

digunakan sebagai alat 

pengumpul data yang dapat 
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berbentuk test, 

angket/kuesioner, untuk 

pedoman wawancara atau 

observasi. instrument diuji 

terlebih 

dahulu validitas dan 

reliabilitasnya 

 Pengumpulan data secara 

obyektif baik berupa 

populasi maupun sampel. 

 

 

3. Perbedaan Karakteristik Penelitian 

No. Kuantitatif Kualitatif 

1 A. Desain 

 Spesifik, jelas, rinci 

Ditentukan secara 

mantap sejak    

awal 

Menjadi pegangan 

langkah demi 

langkah 

Umum 

Fleksibel 

Berkembang dan muncul 

dalam proses penelitian 

2 Tujuan 

 Menunjukkan 

hubungan antar  

variable 

Menguji teori 

Mencari 

generalisasi yang 

mempunyai nilai 

prediktif 

Menemukan pola 

hubungan yang  bersifat 

interaktif 

Menemukan teori 

Menggambarkan realitas 

yang   kompleks 

Memperoleh 

pemahaman makna 
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3 B. Teknik Pengumpulan Data 

 1. Kuesioner 

2. Observasi dan

wawancara      

terstruktur 

1. Participant 

observation 

2. In depth interview 

3. Dokumentasi 

4. Tringulasi 

4 C. Instrumen Penelitian 

 1. Tes, angket, wawancara terstruktur 

 

2. Instrument yang 

telah terstandar 

1. Peneliti sebagai 

instrument (human  

instrument) 

2. Buku catatan, tape 

recorder, camera, 

handycam dan 

lain-lain 

5 D. Data 

 1. Kuantitatif 

2. Hasil Pengukuran 

variable yang 

dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen 

1. Deskriptif kualitatif 

2. Dokumen pribadi, 

catatan lapangan, 

ucapan dan tindakan 

responden, dokumen 

dan lain-lain 

 

 

 

 

 

 

6 E. Sampel 
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 1. Besar 

2. Representatif 

3. Sedapat mungkin 

random 

4. Ditentukan sejak 

awal 

1. Kecil 

2. Tidak 

representative 

3. Purposive, 

snowball 

4. Berkembang selama

 proses 

Penelitian 

 

 

 

 

 

7 F. Analisis 

 1. Setelah selesai 

pengumpulan data 

 

 

 

2. Deduktif 

3. Mengunakan

statistic

untuk menguji 

hipotesis 

1. Terus menerus sejak 

awal sampai akhir 

penelitian 

2. Induktif 

3. Mencari          pola, 

model, thema, teori. 

 

8 G. Hubungan dengan Responden 
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 1. Dibuat berjarak, 

bahkan sering tanpa 

kontak supaya 

obyektif 

2. Kedudukan 

peneliti lebih tinggi 

dari responden 

3. Jangka pendek 

sampai hipotesis 

dapat dibuktikan 

1. Empati, akrab    supaya 

memperoleh 

pemahaman yang   

mendalam 

2. Kedudukan sama 

bahkan sebagai  guru, 

konsultan 

3. Jangka lama, sampai 

datanya jenuh, dapat 

ditemukan hipotesis 

atau teori 

9 H. Usulan Desain 

 1. Luas dan rinci 

2. Literatur yang 

berhubungan 

dengan masalah, 

dan variable yang 

diteliti 

3. Prosedur yang 

spesifik dan rinci 

langkah-langkahnya 

Masalah 

dirumuskan 

dengan spesifik 

dan jelas 

Hipotetsis 

dirumuskan 

dengan jelas 

Ditulis secara 

rinci dan 

jelas sebelum ke 

lapangan 

1. singkat, umum 

bersifat sementara 

2. Literatur yang 

digunakan bersifat           

sementara, tidak 

menjadi pegangan 

utama 

3. Prosedur bersifat 

umum, seperti akan 

merencanakan 

tour/piknik 

4. 4. Masalah 

bersifat sementara 

dan akan ditemukan 

setelah studi 

pendahuluan 

5. 5. Tidak

drumuskan 

hipotesis,karena 

justru  

akan menemukan 

hipotesis 

6. Fokus penelitian 

ditetapkan setelah 
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diperoleh data awal 

dari lapangan 

 

 

10 I. Kapan Penelitian Dianggap Selesai? 

 Setelah semua kegiatan 

yang direncanakan 

dapat diselesaikan 

Setelah tidak ada data 

Yang dianggap                 

baru/jenuh 

11 J. Kepercayaan Terhadap Hasil Penelitian 

 Pengujian validitas dan 

realiabilitas instrumen 

Pengujian kredibilitas, 

depenabilitas, proses    

dan hasil penelitian 

 

(Juang Sunanto,;11,12; Sugiyono, 2013: 23, 24, 25) 

 

Berdasarkan jenis data dan cara pengolahannya, secara umum, penelitian 

dapat dibedakan atas penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. 

Berikut dipaparkan perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian 

kuantitatif. 

KUALITATIF KUANTITATIF 

Frase yang berkaitan dengan pendekatan 

Etnografis Eksperimen 

Dokumentasi Data keras 

Penelitian lapangan Perspektif luar 
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Data lunak Empiris 

Interaksi simbolis Positivis 

 

 

Perspektif dalam Fakta sosial 

Naturalistik Statistik 

Etnometodologis Metode ilmiah 

Deskriptif 

Pengamatan perlibatan 

Fenomenologis 

Aliran Chicago 

Riwayat hidup 

Studi kasus 

Ekologis 

Naratif 

Interpretatif 

Konsep penting yang berkaitan dengan pendekatan 

Pemahaman akal sehat Opersional 

Penggolongan Reabilitas 

Definisi situasi Hipotesis 

Kehidupan sehari-hari Validitas 

Tatanan negosiasi Signifan secara statistik 

Proses Replikasi 

Tujuan praktis 

Konstruksi sosial 

Teori dasar 

 



 

Afiliasi Teoritis 

Interaksi simbolis Fungsionalisme stuktural 

Etnometodologi Realisme, positivisme 

Fenomenologi Behaviorisme 

Kebudayaan Empirisme logis 

Idealisme Teori sistem 

Afiliasi Akademis 

Sosiologi Psikologis 

Sejarah Ilmu ekonomi 

Antropologi Sosiologi 

Ilmu politik 

Tujuan 

Mengembangkan konsep Menguji teori 

Memberikan realitas ganda Menstabilkan fakta 

Teori dasar (grounded theory) Deskriptif statistik 

Mengembangkan pemahaman 
Menunjukkan hubungan antar 

variabel 

Memprediksi 
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Rancangan 

Berkembang, lentur, umum 

Terstruktur, ditentukan di awal, 

formal, 

Khusus 

Rancangan sebagai panduan 

proses Rencana kerja operasional 

penelitian 

Usulan penelitian 

Singkat Panjang lebar 

Spekulatif Fokus rinci dan khusus 

Menunjukkan bidang yang relevan 

untuk Prosedur rinci dan khusus 

diteliti 

Sering ditulis 

Setelah ada data 

terkumpul 

Melalui tinjauan pustaka yang 

Substantif 

Kajian 

pustaka yang substantif Ditulis sebelum ada datanya 

singkat 

Ancangan disebut secara umum Hipotesis nyata 

Data 

Deskriptif Kuantitatif 

Dokumen pribadi Kode kuantitatif 

Catatan lapangan Bilangan, ukuran 
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Foto Variabel operasional 

Kata-kata pelaku sendiri Statistik 

Dokumen resmi dan artefak 

Sampel 

Kecil Besar 

Tidak mewakili Berstratifikasi 

Sampel teoritis Kelompok kontrol 

Sampel bola salju Tepat, cermat 

Bertujuan Dipilih acak 

Kendali kontrrol untul variabel luar 

Metode 

Observasi Eksperimen 

Observasi partisipasi Observasi terstruktur 

Tinjauan atas berbagai 

dokumen 

Eksperimen semu 

Wawancara 

terbuka/berkembang 

Wawancara terstruktur 

Penjelasan sumber pertama Survei 

Hubungan dengan subyek 

Empati Ada pembatasan 

Menekankan kepercayaan Jangka pendek 

Kesetaraan Ada jarak 

Subyek sebagai sahabat Subyek-peneliti 
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Hubungan dekat Musiman 

Instrumen dan Alat 

Tape, recorder Inventori, kuesioner 

Alat penyalin tulisan Komputer 

Komputer Indeks, skala, skor tes 

Analisa Data 

Berkelanjutan Deduktif 

Model, tema, konsep Dikerjakan selesai 

pengumpulan data 

Induktif Statistik 

Induksi analitis 

Metode komparatif 

Masalah dalam penggunaan pendekatan 

Prosedur tidak baku Mengendalikan

 

variabel- 

variabel lain 

Memakan waktu Mengontrol variabel lain 

Sulit mereduksi data Reifikasi 

Reliabilitas Obtrusiveness 

Prosedur tidak baku Validitas 

Sulit meneliti populasi besar 

 

 

(Dawud,2010,8.42) 
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(Bab I buku Bogdan, Robert C. dan Biklen, Knopp S. 1998. Qualitative 

Research in Education: An Introduction to Theory and Methods. 

Boston: Allyn and Bacon, Inc.) 

 

4. Perbedaan Pendekatan Penelitian kualitatif (Menurut Fraenkel 

dan Wallen,1993) 

KUANTITATIF KUALITATIF 

1. Menekankan hipotesis jadi   

yang dirumuskan 

sebelumnya 

2. Menekankan definisi 

operasional yang  

dirumuskan sebelumnya 

3. Data diubah menjadi skor 

numeric 

4. Menekankan pengukuran 

dan penyempurnaan 

keajegan  skor yang 

diperoleh dari   instrument 

5. Pemgukuran validitas  

melalui rangkaian 

perhitungan  statistic 

6. Menekankan   teknik   

acak untuk mendapatkan 

sampel representatif. 

1. Menekankan hipotesis 

yang berkembang dalam 

pelaksanaan penelitian 

2. Menekankan definisi 

dalam konteks atau 

perkembangan penelitian 

3. Menekankan deskripsi 

naratif 

4. Menekankan pada asumsi 

bahwa keajegan inferensi 

cukup kuat 

5. Pengukuran validitas 

melalui cek silang dari 

sumber informasi 

6. Menekankan informasi 

ekspert untuk 

mendapatkan sampel 

purposive 
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7. Menekankan prosedur 

penelitian yang baku 

8. Menekankan desain untuk 

pengontrolan variabel 

ekstranus 

9. Menekankan desain 

pengontrolan khusus 

untuk menjaga bias dalam 

prosedur penelitian 

10. Menekankan rangkuman 

statistik dalam hasil 

penelitian 

11. Menekankan penguraian 

fenomena kompleks 

menjadi bagian bagian 

yang lebih kecil 

 

12. Menekankan

 manipulasi 

aspek, situasi, kondisi, 

dalam mengkaji 

fenomena yang kompleks 

7. Menekankan prosedur 

penelitian deskriptif naratif 

8. Menekankan analisis logis 

untuk pengotrolan variabel 

ekstranus 

9. Menekankan kejujuran 

peneliti dalam 

pengontrolan prosedur 

bias 

10. Menekankan rangkuman 

naratif dalam hasil 

penelitian 

 

 

11. Menekankan deskripsi 

holistik dari fenomena-

fenomena yang kompleks 

12. Menekankan sifat alamiah 

dari fenomena-fenomena 

yang terjadi. 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BAB LIMA 

Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma  
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BAB LIMA 

Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma 

 

5.1. Proses Penelitian 

etiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Dalam penelitian 

kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas. 

Setelah diidentifikasikan, dan dibatasi, maka selanjutnya masalah 

tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan 

dalam kalimat pertanyaan. Dengan pertanyaan ini maka akan dapat 

memandu peneliti untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan 

rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan berbagai teori 

untuk menjawabnya. Jadi teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian tersebut. Jawaban terhadap 

rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan 

hipotesis, maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang masih merupakan 

jawaban sementara tersebut, selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya 

secara empiri/nyata. Untuk itu peneliti melakukan pengumpulan data. 

Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi terlalu luas, sedangkan peneliti 

memiliki keterbatasan waktu, dana dan tenaga, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila peneliti 

S 
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bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus 

representative, dengan teknik random sampling. Meneliti adalah mencari 

data yang teliti/akurat. Untuk itu peneliti perlu menggunakan instrumen 

penelitian. Dalam ilmu-ilmu alam, teknik, dan ilmu -ilmu empirik 

lainnya, instrumen penelitian seperti thermometer untuk mengukur 

suhu, timbangan untuk mengukur berat semuanya sudah ada, sehingga 

tidak perlu membuat instrumen. Tetapi dalam penelitian sosial, sering 

instrumen yang akan digunakan untuk meneliti belum ada, sehingga 

peneliti harus membuat atau mengembangkan sendiri. Agar instrumen 

dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. 

 

Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat 

digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. 

Instrumen untuk pengumpulan data dapat berbentuk test dan nontest. 

Untuk instrumen yang berbentuk nontest, dapat digunakan sebagai 

kuesioner, pedoman observasi dan wawancara. Dengan demikian teknik 

pengumpulan data selain berupa test dalam penelitian ini dapat berupa 

kuesioner, obeservasi dan wawancara. Data yang telah terkumpul 

selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan 

masalah dan hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian kuantitatif analisis 

data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa 

statistik deskriptif dan inferensial/induktif. Statistik inferensial dapat 

berupa statistik parametris dan statistik nonparametris. Peneliti 

menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel 

yang diambil secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan 

diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel, tabel 

distribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, piechart (diagram 

lingkaran), dan pictogram. Pembahasan terhadap hasil penelitian 

merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-

data yang telah disajikan. 
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Gambar Komponen dan proses penelitian kuantitatif 

Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat 

disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap 

rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Jadi kalau 

rumusan masalah ada lima, maka kesimpulannya juga ada lima. Karena 

peneliti melakukan penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah, 

maka peneliti berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Melalui 

saran-saran tersebut diharapkan masalah dapat dipecahkan. Saran yang 

diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Jadi jangan 

membuat saran yang tidak berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, 

maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam penggunaan teori, 

instumen, pengumpulan, analisis data, atau rumusan masalah yang 

diajukan. 

5.2. Masalah 

Apa itu masalah? Masalah adalah segala sesuatu yang membuat peneliti 

risau, tidak puas, dan membutuhkan jalan keluar untuk mengatasinya. 

Secara singkat, masalah diartikan juga sebagai tidak selarasnya antara 

harapan dengan kenyataan. Lalu darimana ide masalah ditemukan? Ide 

masalah dapat ditelaah kembali dari sumber kerisauan atau 
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ketidakpuasan peneliti. Sumber kerisauan atau ketidakpuasan itu bisa 

diperoleh melalui pengalaman langsung peneliti atau pengamatan 

langsung. Selain itu bisa juga dari pengalaman yang tidak langsung. 

Pengalaman tidak langsung bisa berasal dari informasi melalui mass 

media, ataupun pendapat pakar dalam sebuah temu ilmiah. Bisa pula ide 

itu ditangkap setelah membaca hasil penelitian atau artikel tertentu. 

Kemudian hasil pengkajian atas dokumen laporan, bisa juga menjadi 

dasar untuk mengenali dan menangkap permasalahan penelitian. 

Penelitian sebagai suatu kegiatan mencari kebenaran dengan 

menggunakan metode ilmiah dituntut untuk memulai segala sesuatu 

dengan permasalahan yang nyata. Permasalahan yang dipilih untuk dasar 

penelitian harus memiliki relevansi dengan keilmuan peneliti. Disamping 

itu permasalahan yang dipilih juga sebaiknya memenuhi karakteristik 

umum, antara lain: 

1. Aktual, artinya masalah tersebut merupakan masalah yang 

sedang hangat dirasakan atau bersifat keknian. 

2. Menarik, artinya penelitian yang dilakukan mengundang hasrat 

dan keinginan untuk mengetahui permaslahan secara mendalam 

dan mengetahui penyelesaian masalah yang memungkinkan 

untuk dilakukan. 

3. Hasil kajiannya akan bermanfaat dan memiliki dampak solutif 

terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masayarakat, serta 

memiliki dampak yang berarti terhadap keilmuan peneliti. 

4. Orisinal, artinya penelitian yang dilakukan menjanjikan 

kebaruan (novelty) bukan pengulangan dari penelitian 

sebelumnya. 

 

Jadi setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari 

masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering 

merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Bila dalam 

penelitian telah dapat menemukan masalah yang betu-betul masalah, 

maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Oleh karena 

itu menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang 
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tidak mudah, tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan 

penelitian akan segera dapat dilakukan. 

 

5.3. Variabel Penelitian 

Dalam melakukan penelitian tentunya harus ada objek yang diteliti. 

Objek penelitian dapat berupa orang, benda, transaksi, atau kejadian. 

Selanjutnya, sekumpulan objek yang dipelajari tadi dinamakan populasi. 

Dalam mempelajari populasi, peneliti berfokus pada satu atau lebih 

karakteristik atau sifat dari objek. Karakteristik semacam itu disebut 

sebagai variabel. Nama variabel sesungguhnya berasal dari fakta bahwa 

karakteristik tertentu bisa bervariasi di antara objek dalam suatu 

populasi. Misalnya berat badan dapat dikatakan variabel, karena berat 

badan merupakan karakteristik dari orang yang menjadi objek penelitian. 

Nilai atau ukuran berat badan sekelompok orang bervariasi antara satu 

orang dengan yang lainnya. Demikian juga motivasi, persepsi dapat juga 

dikatakan sebagai variabel karena persepsi dari sekelompok orang 

tertentu bervariasi. Jadi kalau peneliti akan memilih varaibel penelitian, 

baik yang dimiliki orang, maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, 

maka harus ada variasinya. Pentingnya mengenali variabel dalam 

penelitian adalah, untuk: 

1. Menemukan fokus kajian agar peneliti tetap konsisten pada 

tujuan dan fokus penelitian, 

2. Untuk menemukan keterkaitan logis dengan variabel lain 

berdasarkan teori dan paradigma ilmu yang mendasarinya, dan 

3. Merumuskan indikator, dimensi, dan pilihan instrumen 

keilmuan yang akan digunakan dala penelitian beserta 

turunannya. 

4.  

Berkaitan dengan hal terakhir, variabel perlu diidentifikasikan, 

diklasifikasikan dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan 

tegas oleh peneliti. Bisa jadi pengoperasionalannya berbeda antara 

peneliti satu dengan lainnya, karena selain tujuan penelitian berbeda, 

karakteristik data yang dihadapi juga berlainan. Dari hal itu maka dapat 
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disimpulkan bahwa satu variabel yang digunakan oleh beberapa peneliti, 

bisa memiliki pemahaman operasional yang berbeda tergantung maksud 

dan tujuan yang ingin dicapainya. Variabel berdasarkan hubungan antara 

variabel penelitian, dibedakan ke dalam beberapa jenis yaitu: 

 

1. Variabel bebas (independent variable), adalah variabel yang 

menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoritis 

berdampak pada variabel lain. Variabel bebas umumnya 

dilambangkan dengan huruf X. 

 
 

 

 

 

Misal: 

a) Pengaruh pendidikan (X) terhadap

 kinerja petugas pelayanan kesehatan (Y). 

b) Pemberian tablet Fe (X) mempengaruhi prestasi siswa 

(Y). 

 

2. Variabel tak bebas (dependent variable) adalah variabel yang 

secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel yang 

disebabkan oleh adanya perubahan variabel lainnya. Variabel tak 

bebas ini menjadi. “…primary interest to the researcher” atau 

persoalan pokok bagi si peneliti, yang selanjutnya menjadi objek 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

X Y 

 

 

 

 

 

X Y 
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Misal: 

a) Model pembelajaran (X) mempengaruhi kreativitas 

siswa (Y). 

b) Pendidikan dan pelatihan (X) mempengaruhi 

kompetensi (Y). 

 

3. Variabel Moderasi (moderating variable), adalah yang 

memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel tak bebas. Variabel itu terkadang tidak 

dimasukkan ke dalam model statistik namun memengaruhi 

mutu hubungan antar variabel – variabel tersebut. 

 

 

 

 

Misal: 

a) Model pembelajaran (X) memengaruhi kreativitas siswa 

(Y), akan diperkuat dan diperlemah oleh fasilitas 

pembelajaran yang ada atau durasi waktu pembelajaran 

(M). 

b) Pendidikan dan pelatihan (X) mempengaruhi 

kompetensi seseorang (Y), akan diperkuat dan 

diperlemah oleh kebijakan pimpinan (M). 

 

4. Variabel antara (intervening variable), adalah variabel yang 

menjadi antara atau penyelang di antara hubungan variabel 

bebas dan tak bebas. Munculnya variabel antara setelah peneliti 

menelisik lebih mendalam teori yang diacu. 

 

 
 

 

 

X I Y 

 

 

 

 

 

X Y 

M 
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Misal 

a) Model pembelajaran (X) memengaruhi kreativitas guru 

(I), dan kreativitas guru memengaruhi kreativitas siswa 

(Y), akan diperkuat dan diperlemah oleh fasilitas kerja 

(pembelajaran) yang ada. 

b) Pendidikan dan pelatihan (X) memengaruhi 

keterampilan kerja (I), dan keterampilan memengaruhi 

kompetensi (Y). 

 

5. Variabel control (control variable). Merupakan variabel yang 

mengontrol pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak 

bebas. Untuk menemukan informasi yang lebih detail dan untuk 

memperjelas kesimpulan akhir.  Misal, pada kasus  

a) Model pembelajaran (X) mempengaruhi kreativitas 

siswa (Y). Peneliti menetapkan variabel pengalaman, 

atau jenis kelamin siswa. Artinya kepengaruhan X 

terhadap Y berbeda tidak pada 1. kelompok 

pengalaman dan jenis kelamin yang berbeda?  

b) Demikian pula pada contoh kasus, pendidikan dan 

pelatihan (X) memengaruhi kompetensi seseorang (Y). 

Peneliti menetapkan variabel lamanya diklat, atau jenis 

tugas. Artinya kepengaruhan X terhadap Y berbeda 

tidak pada kelompok lamanya diklat dan jenis tugas 

yang berbeda. 

5.4. Paradigma Penelitian 

Paradigma dalam bahasa Indonesia berarti kerangka berpikir atau model 

dalam teori ilmu pengetahuan. Peneliti kuantitatif dalam melihat 

hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan 

akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variable independen 

dan dependen. Dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pola 
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hubungan antara variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut 

sebagai paradigma penelitian. Dengan demikian, paradigma penelitian 

dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan 

antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan 

jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang 

digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan 

teknik analisis statistik yang akan digunakan. 

Berdasarkan hal ini, paradigma atau model penelitian kuantitatif yang 

paling sederhana terdiri atas satu variabel independen dan dependen. 

Hal ini dapat digambarkan seperti berikut. 

 

 

 

 

1. X = Kualitas alat 

2. Y= Kualitas barang yang dihasilkan  

Berdasarkan paradigma tersebut, maka kita dapat menentukan: 

Jumlah rumusan masalah deskriptif ada dua, dan assosiatif ada satu yaitu: 

1. Rumusan masalah deskriptif (dua). 

a) Bagaimana X? (Kualitas alat). 

b) Bagaimana Y? (Kualitas barang yang dihasilkan). 

2. Rumusan masalah assosiatif/hubungan (satu) 

a) Bagaimanakah hubungan atau pengaruh kualitas alat 

dengan kualitas barang yang dihasilkan. 

b) Teori yang digunakan ada dua, yaitu teori tentang alat-

alat kerja dan tentang kualitas barang. 

Hipotesis yang dirumuskan ada dua macam hipotesis deskriptif dan 

hipotesis assosiatif (hipotesis deskriptif sering tidak dirumuskan). 

1. Dua hipotesis deskriptif: 

a) Kualitas alat yang digunakan oleh lembaga tersebut telah 

mencapai 70% baik 

b) Kualitas barang yang dihasilkan oleh lembaga tersebut 

telah mencapai 99% dari yang diharapkan 

2. Hipotesis assosiatif: 
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Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas alat 

dengan kualitas barang yang dihasilkan. Hal ini berarti bila 

kualitas alat ditingkatkan, maka kualitas barang yang dihasilkan 

akan menjadi semakin tinggi (kata signifikan hanya digunakan 

apabila hasil uji hipotesis akan digeneralisasikan ke populasi di 

mana sampel tersebut diambil) 

5.6. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis tersebut, maka dapat 

dengan mudah ditentukan teknik statistik yang digunakan untuk analisis 

data dan menguji hipotesis. 

1. Untuk dua hipotesis deskriptif, bila datanya berbentuk interval 

dan ratio, maka pengujian hipotesis menggunakan t- test one 

sampel. 

2. Untuk hipotesis assosiatif, bila data ke dua variabel berbentuk 

interval atau ratio, maka menggunakan teknik Statistik Korelasi 

Product Moment (lihat pedoman umum memilih teknik statistik 

untuk pengujian hipotesis). 

Bentuk paradigma yang lainbiasanya lebih kompleks. Misalnya 

paradigma ganda yang memuat lebih dari satu varibel X (X1 dan X2) dan 

satu variabel Y. Untuk mencari hubungan X1dengan Y dan X2 dengan 

Y, menggunakan teknik korelasi sederhana. Sedangkan untuk mencari 

hubungan X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y menggunakan 

korelsi ganda.
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BAB ENAM 

Landasan Teori, Kerangka Teori Dan Pengajuan Hipotesis 

 

6.1. Landasan Teori 

da hakekatnya penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk 

memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. 

Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, 

konsep, generalisasi dan teori yang memungkinkan seseorang dapat 

memahami fenomena untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Masalah dalam penelitian muncul karena adanya kesulitan yang 

menganggu kehidupan manusia atau karena dorongan ingin tahu sebagai 

sifat naluri manusia. Pada bagian landasan teori memuat sari-sari hasil 

penelitian literatur yaitu berupa teori-teori. Uraian teori yang disusun bisa 

dengan kata-kata penulis secara bebas dengan tidak mengurangi makna 

teori tersebut atau dalam bentuk kutipan dari tulisan orang lain. Teori-

teori tersebut harus relevan dengan permasalahan penelitian yang akan 

dilakukan. Landasan teori sangat perlu ditegakkan agar penelitian 

tersebut mempunyai dasar yang kuat, bukan sekedar penelitian coba-

coba. Dengan adanya landasan teori ini menjadi penanda bahwa 

penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Landasan 

teori secara umum merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang 

mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut 

A 
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yang membantu dalam memahami sebuah fenomena. Teori merupakan 

salah satu konsep dasar penelitian. Secara khusus, teori adalah 

seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan 

hubungan sistematis dari suatu fenomena, dengan cara merinci 

hubungan sebab-akibat yang terjadi. 

 

Landasan teori adalah salah satu bagian yang ada didalam suatu 

penelitian yang berisi tentang teori-teori dan juga hasil penelitian yang 

berasal dari studi kepustakaan. Bagian ini berfungsi sebagai kerangka 

teori yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan penelitian. 

Landasan teori juga dapat disebut sebagai kerangka teori. Secara umum, 

kerangka teori ini terdiri dari beberapa konsep beserta dengan definisi 

dan juga refrensi yang akan digunakan untuk literatur ilmiah yang sangat 

relevan, teori yang digunakan untuk studi ataupun penelitian. 

6.2. Fungsi Teori dalam Penelitian 

Teori yang digunakan dalam penelitian memiliki beberapa fungsi, yaitu 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Berfungsi untuk meringkas dan juga menyusun pengetahuan 

yang ada didalam suatu bidang tertentu 

2. Berperan untuk memberikan keterangan secara sementara 

tentang peristiwa dan juga hubungan-hubungan yang sedang 

diamati, hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan 

variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain. 

3. Berfungsi untuk merangsang adanya perkembangan 

pengetahuan baru dengan cara memberikan arahan ke 

penyelidikan yang selanjutnya. 

Selain tiga fungsi teori diatas, menurut Nang Martono, teori dalam 

penelitian mempunyai kegunaan atau fungsi sebagai berikut: 

1. Memberikan pola dalam interpretasi data. Teori menyediakan 

berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis 

atau memberikan penafsiran atas hasil penelitian yang telah 

diolah. Argumentasi akan lebih kuat apabila di dukung dengan 

teori yang ada. 
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2. Menghubungkan satu studi dengan studi lainnya 

3. Teori membantu peneliti menemukan suatu kerangka 

konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

4. Menyajikan kerangka. Teori memberikan penjelasan mengenai 

definisi atau makna sebuah konsep atau variabel. Definisi 

konsep bermanfaat untuk membatasi studi yang dilakukan serta 

memberikan informasi bagi orang lain yang tertarik dengan hasil 

penelitian kita, sehingga ia dapat melakukan studi lanjutan. 

Memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih 

besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian. 

Terdapat tiga macam teori yang berhubungan dengan data empiris, 

diantaranya adalah: 

1. Teori deduktif 

Memberi keteranganyang dimulai dari suatu perkiraan atau 

pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. 

2. Teori induktif 

Cara menerangkannya dari data ke arah teori. Dalam bentuk 

ekstrim titik pandang yang positif. 

3. Teori Fungsional 

Adanya interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, 

yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan 

teori kembali mempengaruhi data (Sugiyono, 2012). 

 

Dalam metode penelitian kuantitatif, teori berguna sebagai dasar 

penelitian untuk diuji. Oleh karena itu, sebelum pengumpulan data, 

peneliti menjelaskan teori secara komprehensif. Teori menjadi kerangka 

kerja untuk keseluruhan proses penelitian, mulai dari bentuk dan 

rumusan pertanyaan atau hipotesis hingga prosedur pengumpulan data. 

Peneliti melakukan verifkasi teori dengan cara menjawab hipotesis atau 

pertanyaan penelitian yang diperoleh dari teori. Pertanyaan penelitian 

tersebut mengandung variabel untuk ditemukan jawabannya. Oleh 

karena itu, metode penelitian kuantitatif berangkat dari teori. 



 

102 

 

6.3. Cara Menuliskan Landasan Teori 

Dalam menuliskan landasan teori, terdapat beberapa hal yang perlu 

harus kalian perhatikan terlebih dahulu, yaitu diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Terdapat nama dari penemu teori 

2. Menuliskan tahun dan tempat pertama kali 

3. Berikan uraian ilmiah teori 

4. Hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna 

mencapai tujuan atau target penelitian 

Selain empat hal tersebut diatas, dalam menyusun sebuah landasan teori 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti, 

beberapa diantaranya adalah: 

1. Dalam penyusunan sebuah landasan teori, sebaiknya seorang 

peneliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai 

permasalahan yang sedang diteliti dan juga panduan yang 

berisikan hasil penelitian sebelumnya. 

2. Penulisan antar bab dan sub bab yang lainnya harus tetap saling 

terhubung dengan jelas serta harus memperhatikan aturan-

aturan dari penulisan pustaka. 

 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan benar, studi pustaka 

harus memenuhi prinsip keterbaruan dan juga harus berhubungan 

dengan masalah penelitian. Jika menggunakan refrensi dengan beberapa 

edisi, maka yang harus digunakan adalah edisi terbaru, sedangkan 

apabila refrensi sudah tidak diterbitkan lagi maka refrensi yang dipakai 

adalah yang terakhir diterbitkan. Untuk penggunaan jurnal sebagai bahan 

refrensi, maka pemabatasan tahun penerbitan tidak berlaku. 

1. Semakin banyak sumber bacaan yang dibaca maka akan 

membuat kualitas penelitian yang dilakukan semakin baik, 

terlebih lagi sumber bacaan yang berasal dari teks book atau 

sumber lainnya yang misalnya dari jurnal, koran, artikel atau 

majalah ilmiah, internet dan yang lainnya. 
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2. Teori yang ada dalam sebuah penelitian bukanlah sebuah 

pendapat pribadi dari seseorang, kecuali jika pendapat tersebut 

sudah tertulis didalam buku 

3. Untuk penelitian korelasional, pada bagian akhir dari kerangka 

teori telah disajikan model teori, model konsep (jika diperlukan) 

dan juga model hipotesis pada sub bab tersendiri. Namun jika 

untuk penelitian studi kasus, hanya cukup dengan menyusun 

sebuah model teori dan juga memberi keterangannya. 

Model teori yang dimaksudkan diatas adalah sebuah kerangka pemikiran 

dari seorang penulis didalam suatu penelitian yang dilakukan olehnya. 

Kerangka tersebut bisa berupa kerangka ahli yang sudah ada, ataupun 

kerangka yang berdasarkan dengan teori pendukung yang ada. 

 

Landasan teori umumnya berfungsi untuk meringkas dan juga menyusun 

pengetahuan yang ada di dalam suatu bidang tertentu. Landasan teori 

harus ada dalam sebuah penelitian sebab landasan teori kerap dijadikan 

sebagai acuan atau pedoman ketika hendak melakukan suatu penelitian 

didalam sebuah karya tulis. Landasan teori dianggap sangat penting 

karena memberikan konsep-konsep yang sudah relevan, asumsi-asumsi 

dasar yang dapat digunakan serta dapat membantu dalam memberikan 

makna terhadap sebuah data yang ada. 

6.4. Tingkatan dan Fokus Teori 

1. Tingkatan Teori 

Terdapat tiga tingkatan teori menurut Neuman, 2003 (dalam 

Sugiyono,2011:56) yaitu ada tingkatan mikro, meso dan macro. 

Teori tingkatan mikro adalah sedikit ruang waktu, tempat atau 

urutan orang-orang. Konsep tersebut pada umumnya bukan 

abstrak. Kedua yaitu teori tingkatan meso, dimana teori ini 

mengukur suatu teori yang mencoba untuk menghubungkan 

tingkatan mikro dan makro pada suatu tingkatan dasar. Teori 

yang ketiga adalah teroi tingkatan makro, dimana teori ini 

merupakan perhatian operasi yang lebih besar dari jumlah 

keseluruhan seperti sistem kultur dan gerakan sosial. 
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2. Fokus Teori 

Menurut Neuman, 2003 (dalam Sugiyono, 2011:56) juga 

membedakan fokus teori menjadi tiga yaitu teori subtantif, teori 

formal, dan middle range teori. Subtantif teori dikembangkan 

untuk suatu keprihatinan sosial seperti hubungan RAS. Formal 

teori dikembangkan untuk suatu konsep yang luas dalam teori 

umum. Middle range teori merupakan teori penyamarataan 

empiris atau hipotesis spesifik. Teori ini digunakan untuk 

perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data. 

6.5. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa 

konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel 

yang satu dengan variabel yang lainnya. Sebaiknya kerangka berpikir 

dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk 

mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari 

pada tahap selanjutnya. Kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai 

rumusan-rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan 

proses deduktif dalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga 

proposisi yang digunakan untuk memudahkan seorang peneliti 

merumuskan hipotesis penelitiannya. 

 

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research, 1992 dalam 

(Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. 

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan 

antar variabel yang akan diteliti. Secara teoritis perlu dijelaskan hubungan 

antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada 

variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa 

variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel 

tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. 

Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus 

didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2010:60) 
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1. Ciri Kerangka Berpikir: 

Perlu diketahu beberapa ciri-ciri dari kerangka berpikir, seperti 

yang dapat dilhat di bawah ini: 

a) Dapat dikatakan sebagai pemikiran dari susunan 

instruksi logika yang sudah diatur dalam rangka 

menjelaskan variabel yang diteliti. 

b) Kerangka dibuat untuk menjelaskan instruksi dari aliran 

logika secara sistemastis 

c) Ditujukan untuk memperjelas variabel data yang sedang 

diteliti sehingga pengukurannya dapat dirinci secara 

relevan 

d) Dalam kerangka berpikir harus menerangkan: mengapa 

penelitian ini dilakukan, bagaimana proses penelitian ini 

dilakukan, apa yang akan diperoleh melalui penelitian 

tersebut, dan untuk apa hasil penelitian tersebut jika 

sudah diperoleh. 

 

2. Kerangka Berpikir Hendaknya Memenuhi Kriteria Berikut Ini: 

a) Teori yang digunakan untuk berargumentasi sebaiknya 

yang sudah dikuasai sepenuhnya serta mengikuti 

perkembangan teori yang terkini. 

b) Analisis filsafat dari teori-teori keilmuan yang diarahkan 

pada cara berpikir keilmuan yang mendasari 

pengetahuan tersebut harus disebutkan secara tersurat 

semua asumsi, prinsip yang mendasarinya. 

Kerangka berfikir sangat diperlukan dalam proses pembuatan 

penelitian ilmiah, baik skripsi, karya tulis ataupun dalam 

pembuatan tugas akhir. Kerangka berpikir menjadi panduan 

dalam penyelesaian dari awal hingga akhir. 

 

3. Langkah-langkah Penyusunan Kerangka Berpikir 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kerangka berpikir, ada 

baiknya jika kita terlebih dahulu memahami bagaimana cara 
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membuat skema dari kerangka berpikir ini, berikut langkah- 

langkahnya: 

a) Menentukan sebuah variabel yang lebih detail 

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang 

peneliti adalah menetapkan sebuah variabel data yang 

lebih rinci. Apabila seorang peneliti ingin mendapatkan 

berbagai macam teori yang nantinya akan dicari untuk 

mendukung terbentuknya kerangka berpikir yang lebih 

jelas. Maka dari itu seorang peneliti harus menentukan 

variabel data terlebih dahulu. Berikut beberapa cara 

untuk menentukan variabel data yang lebih detail, yaitu: 

• Perhatikan terlebih dahulu judul yang kalian 

buat 

• Tentukan variabel-variabel data dari judul 

tersebut 

• Lalu tuliskan semua variabel data yang sudah 

kamu tentukan 

b) Membaca buku-buku hasil penelitian 

Apabila hal yang pertama sudah dilakukan, maka 

langkah selanjutnya adalah peneliti harus membaca 

buku-buku dari hasil penelitian yang relevan. Buku yang 

dimaksud disini dapat berupa ensiklopedia, kamus, atau 

buku teks yang lainnya. Sedangkan untuk mempelajari 

tentang hasil penelitian yang dibaca dapat meiputi jurnal 

ilmiah, laporan penelitian, tesis, skripsi maupun 

disertasi. 

c) Deskripsikan teori dan hasil penelitian 

Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa seorang peneliti 

harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi 

argumentasi dalam menyusun kerangka pemikiran yang 

membuahkan hipotesis. Krangka pemikiran ini 

merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala 

yang menjadi obyek permasalahan. Jika membaca buku-

buku dari hasil penelitian sudah dilakukan, maka 
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langkah selanjutnya adalah peneliti dapat 

mengungkapkan teori-teori yang berhubungan dengan 

variabel data yang akan diteliti. 

d) Menganalisis teori dan juga hasil penelitian secara kritis 

Tahap keempat yang harus dilakukan adalah 

menganalisis teori serta hasil penelitian secara kritis. 

Namun dalam proses menganalisis, seorang peneliti 

dapat mengkaji teori yang sudah ditetapkan sesuai 

dengan objek penelitian tersebut atau tidak. Karena 

seringkali terdapat teori yang berasal dari luar negeri 

yang tidak sesuai dengan penelitian yang terdapat di 

dalam negeri. 

e) Menganalisis komparatif tentang teori dan hasil 

penelitian 

Pada tahap yang kelima ini, kalian harus melakukan 

sebuah analisa serta perbandingan dengan cara 

membandingkan teori yang satu dengan yang lainnya. 

Seseorang peneliti dapat menggabungkan teori yang satu 

dengan yang lainnya ataupun dengan cara mereduksi 

jika hasil analisis tersebut dipandang terlalu luas. 

f) Sintesa kesimpulan 

Setelah melakukan beberapa tahap diatas, selanjutnya 

yang harus dilakukan adalah peneliti dapat melakukan 

sebuah sintesa atau kesimpulan sementara. Perpaduan 

antar variabel akan menghasilkan beberapa kerangka 

berpikir yang kemudian dapat digunakan untuk 

merumuskan sebuah hipotesis. Kiteria utama agar suatu 

kerangka pemikiran bisa meyakinkan sesama ilmuwan, 

adalah alur-alur pikiran yang logis dalam membangun 

suatu kerangka berfikir yang membuahkan kesimpulan 

yang berupa hipotesis. Jadi kerangka berfikir merupakan 

sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun 

dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. 

Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan 
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tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan 

sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang 

hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang 

hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan 

untuk merumuskan hipotesis (Sugiyono, 2010:60- 61). 

g) Kerangka berpikir 

Apabila sintesa kesimpulan tersebut sudah dilakukan, 

maka tahap yang terakhir adalah peneliti sudah dapat 

menyusun skema dari kerangka berpikir, terdapat dua 

macam kerangka berpikir yaitu kerangka asosiatif atau 

komparatif. Kerangka berfikir asosiatif dapat 

menggunakan kalimat. 

h) Hipotesis 

Setelah kerangka berpikir selanjutnya disusunlah 

hipotesis. 

 

4. Macam-macam Kerangka Berpikir 

Ketika ingin menuliskan kerangka berpikir terdapat tiga jenis 

dari kerangka ini yang perlu kalian ketahui, yaitu sebagai berikut: 

a) Kerangka teoritis 

Kerangka teoritis merupakan salah satu jenis kerangka 

yang didalamnya menegaskan tentang teori yang 

dijadikan sebagai landasan serta digunakan untuk 

menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. 

b) Kerangka operasional 

Kerangka operasional adalah sebuah kerangka yang 

didalamnya menjelaskan tentang variabel yang diperoleh 

dari konsep-konsep yang sudah dipilih dan juga 

menunjukkan adanya hubungan antara variabel data 

tersebut serta menjelaskan hal apa saja yang bisa 

dijadikan sebagai indikator yang digunakan untuk 

mengukur variabel yang berhubungan. 

c) Kerangka konseptual 
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Kerangka konseptual adalah sebuah kerangka yang 

didalamnya menjelaskan konsep yang terdapat pada 

asumsi teoritis, yang kemudian digunakan untuk 

mengistilahkan unsur yang terdapat dalam objek yang 

akan diteliti serta menunjukkan adanya hubungan antara 

konsep tersebut. 

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan 

apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau 

lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau 

lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping 

mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing- masing variabel, 

juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti 

(Sapto Haryoko, 1999, dalam Sugiyono, 2010). Penelitian yang 

berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan 

hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh 

karena itu dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang 

berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu 

dikemukakan kerangka berfikir. 

6.6. Pengajuan Hipotesa 

Tujuan dari penelitian adalah menelaah hubungan sistematis antara 

variabel-variabel. Hubungan ini biasanya disajikan dalam bentuk 

hipotesis yang merupakan suatu unsur penelitian yang amat penting. 

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam suatu 

penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka 

berfikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus 

merumuskan hipotesis. Penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif 

sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan 

sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 2010). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis seringkala 

dikatakan hasil penelitian sementara, karena jawaban yang diberikan 
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hanya berdasarkan pada teori yang relevan, belum pada fakta-fakta 

empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga 

dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum sebagai jawaban yang empirik (Sugiyono, 2010). 

 

Pengertian hipotesis perlu dibedakan antara hipotesis penelitian dan 

hipotesis statistik. Pengertian dari hipotesis penelitian seperti yang telah 

dijelaskan diatas. Hipotesis statistik akan ada jika penelitian bekerja 

dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel maka tidak 

akan ada hipotesis statistik. Terdapat dua macam hipotesis penelitian, 

yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja merupakan 

kalimat positif dan hipotesis nol merupakan kalimat negatif. Dalam 

statistik juga terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis kerja dan 

hipotesis alternatif. Pada kegiatan penelitian yang diuji terlebih dahulu 

adalah hipotesis penelitian terutama hipotesis kerjanya. Jika penelitian 

akan membuktikan hasil pengujian hipotesis itu signifikan atau tidak, 

maka akan diperlukan adanya hipotesis statistik. 

 

Proses pembentukan hipotesis merupakan sebuah proses penalaran yang 

melalui tahap-tahap tertentu. Hal demikian juga terjadi dalam pembuatan 

hipotesis ilmiah, yang dilakukan dengan sadar, teliti dan terarah sehingga 

dapat dikatakan bahwa sebuah hipotesis merupakan satu tipe proposisi 

yang langsung dapat diuji. 

 

1. Fungsi Hipotesis 

Hipotesis merupakan elemen penting dalam suatu penelitian 

ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. Ada tiga alasan yang 

mendukung fungsi hipotesis ini: a) hipotesis dapat dilihat dari 

teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang 

akan diteliti, b) hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan dengan 

kemungkinan benar atau tidak benar, c) hipotesis adalah suatu 

alat yang besar dayanya untuk menunjukkan benar atau salahnya 

dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang 

menyusun dan mengujinya. 
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2. Hipotesis dalam penelitian 

Hipotesis dianggap penting sebagai arah dan pedoman kerja 

dalam penelitian, namun tidak semua penelitian mutlak harus 

memiliki hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian 

didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian. Dari rumusan 

masalah atau tujuan penelitian akan tampak apakah penelitian 

tersebut menggunakan hipotesis atau tidak. Misalnya seperti 

penelitian eksplorasi yang tujuannya untuk menggali dan 

mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi tidak 

menggunakan hipotesis. Sama halnya dengan penelitian 

deskriptif, tidak perlu menggunakan hipotesis sebab hanya 

membuat deskripsi atau pengukuran secara cermat tentang 

feomena yang diteliti. Adapun fungsi penting hipotesis di dalam 

penelitian yaitu: 

a) Untuk menguji teori 

b) Mendorong munculnya teori 

c) Sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian 

d) Memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan 

yang akan dihasilkan 

 

3. Karakteristik 

Hipotesis dapat diuji jika hipotesis tersebut dirumuskan dengan 

benar. Meskipun hipotesis telah memenuhi syarat secara 

proporsional, jika hipotesis tersebut masih abstrak akan 

membingungkan prosedur penelitian dan juga sukar untuk diuji 

secara nyata. Untuk dapat menyusun hipotesis yang baik dan 

benar, harus memiliki ciri-ciri pokok, yaitu: 

a) Hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun 

untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam 

proposisi- proposisi. Maka dari itu hipotesis dianggap 

sebagai jawaban atau dugaan sementara atas masalah 

yang dirumuskan atau yang searah dengan tujuan 

penelitian. 
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b) Hipotesis harus dinyatakan secara jelas, istilah yang 

benar dan secara operasional. Untuk menguji satu 

hipotesis secara empiris adalah harus mendefinisikan 

secara operasional semua variabel dalam hipotesis dan 

diketahui secara pasti variabel bebas dan variabel 

terikatnya. 

c) Hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat diukur 

secara empiris dan memberikan gambaran mengenai 

masalah yang diteliti.untuk hipotesis deskriptif berarti 

hipotesis secara jelas menyatakan kondisi, ukuran, 

penggunaan suatu variabel atau fenomena yang 

dinyatakan dalam nilai-nilai yang mempunyai makna. 

d) Hipotesis harus dapat diuji. Maka dari itu instrumen 

harus ada, karena instrumen akan menggambarkan 

ukuran yang valid dari variabel yang akan diteliti.lalu 

hipotesis dapat diuji dengan metode yang digunakan 

untuk mengujinya. Evaluasi hipotesis bergantung pada 

metode-metode untuk mengujinya, baik metode 

pengamatan, pengumpulan data, analisis data, maupun 

generalisasi. 

e) Hipotesis harus spesifik. Artinya hipotesis harus bersifat 

spesifik yang menunjuk kenyataan sebenarnya. Peneliti 

harus bersifat spesifik yang menunjuk pada kenyataan 

yang sebenarnya. Hipotesis akan menekankan 

hubungan yang diharapkan di antara variabel. 

f) Hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan 

antar variabel. Satu hipotesis yang memuaskan adalah 

salah satu hubungan yang diharapkan di antara variabel 

yang dibuat secara eksplisit. 

 

4. Tahapan-tahapan Pembentukan Hipotesis 

Adapun tahapan-tahapan pembentukan hipotesis pada 

umumnya sebagai berikut: 

a) Penentuan masalah 
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Dasar penalaran ilmiah adalah banyaknya pengetahuan 

ilmiah yang biasanya timbul karena suatu keadaan atau 

peristiwa yang terlihat tidak atau tidak dapat diterangkan 

berdasarkan hukum atau teori ilmu yang telah diketahui. 

Dalam proses penalaran ilmiah, penentuan masalah 

mendapat bentuk perumusan masalah. 

b) Hipotesis pendahuluan 

Dugaan atau anggapan sementara yang menjadi dasar 

poko dari penelitian. Tanpa hipotesa pendahuluan, 

pengamatan tidak akan terarah.hipotesis pendahuluan 

bukan dianggap sebagai hipotesis keseluruhan 

penelitian, namun merupakan sebuah hipotesis yang 

hanya digunakan untuk melakukan uji coba sebelum 

penelitian sebenarnya dilaksanakan. 

c) Pengumpulan fakta 

Dalam penalaran ilmiah, diantara jumlah fakta yang 

besarnya tidak terbatas, namun hanya dipilih fakta-fakta 

yang relevan dengan hipotesa sementara yang 

perumusannya didasarkan pada ketelitian dan memilih 

fakta. 

d) Pengujian hipotesa 

Hipotesa dicocokkan dengan keadaan yang dapat 

diamati atau secara ilmiah disebut Verifikasi. Jika 

hipotesa terbukti cocok dengan fakta maka disebut 

konfirmasi. Penyalahan akan terjadi jika usaha 

menemukan fakta dalam pengujian hipotesa tidak sesuai 

dengan hipotesa. Jika usaha tidak berhasil, maka 

hipotesa tidak terbantah oleh fakta. Hipotesa yang sering 

mendapat konfirmasi dapat disebut sebagai teori. 

e) Aplikasi/penerapan 

Jika hipotesa benar dan dapat dijadikan prediksi, dan 

prediksi tersebut harus terbukti cocok dengan fakta lalu 

harus dapat dikolaborasikan dengan fakta. Teknik 

statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis statistik 
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ini adalah statistik inferensial. Statistik yang bekerja 

dengan data populasi adalah statistik deskriptif. Dalam 

statistik, yang duji adalah hipotesis nol, karena peneliti 

tidak berharap ada perbedaan antara sampel dan 

populasi atau statistik dan parameter. Parameter adalah 

ukuran-ukuran yang berkenaan dengan populasi, dan 

statistik disini adalah hal-hal yang dengan ukuran yang 

berkenaan dengan sampel. Bentuk hipotesa penelitian 

ada tiga yaitu hipotesis deskriptif, komparatif dan 

hubungan. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban 

sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang 

berkenaan dengan variabel mandiri. Hipotesis 

komparatif merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini 

variabelnya sama tetapi populasi atau sampelnya yang 

berbeda, atau keadaan itu terjadi pada waktu yang 

berbeda. Hipotesis hubungan adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah yang menanyakan hubungan 

antara dua variabel atau lebih. 

 

Hipotesa yang baik harus memenuhi dua kriteria yaitu 

(1) hipotesa harus menggambarkan hubungan antara 

variabel- variabel,(2) hipotesa harus memberikan 

petunjuk bagaimana pengujian hubungan tersebut. Hal 

tersebut berarti, variabel-variabel yang dicantumkan 

dalam hipotesa harus dapat diukur dan arah hubungan 

antara variabel-variabel tersebut harus jelas,(3) 

dinyatakan dalam kalimat yang jelas, sehingga tidak 

menimbulkan berbagai penafsiran, (4) dapat diuji 

dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode 

ilmiah. Rumusan hipotesa seringkali dimulai dengan 

suatu proposisi yang menunjukkan hubungan antara 

variabel dan diikuti oleh pernyataan yang lebih spesifik 

tentang arah serta kuatnya hubungan tersebut. Penelitian 
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yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian 

kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru 

diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya 

hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 
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BAB TUJUH 

Metode Penelitian Eksperimen 

 

etode penelitian eksperimen merupakan penelitian kualitatif, 

pada umunya dikenal sebagai metode penelitaan yang 

melakukan percobaan dengan perlakuan/ tindakan di 

laboratorium secara in vitro maupun in vivo, yaitu secara in vitro dengan 

sel, enzim, atau islosasi dari suatu sistem, secara in vivo yaitu dengan 

hewan uji maupun manusia, baik klinik maupun praklinik. Yang 

tentunya penggunaan metode penelitian eksperimental semakin luas 

digunakan dalam berbagai bidang ilmu. 

 

Metode penelitian eksperimen pada umumnya lebih menekankan pada 

pemenuhan validitas internal, yaitu dengan cara 

mengontrol/mengendalikan/mengeliminir pengaruh faktor-faktor di luar 

metode penelitian eksperimen pada umumnya digunakan dalam 

penelitian yang bersifat laboratories. Namun, bukan berarti bahwa 

pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk 

penelitian pendidikan.Jadi, penelitian eksperimen yang berdasarkan 

pada paradigma positivistic pada awalnya memang banyak diterapkan 

pada penelitian ilmu-ilmu keras (hard-science), seperti biologi dan fisika, 

M 
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yang kemudian diadopsi untuk diterapkan pada bidang-bidang lain, 

termasuk bidang social dan pendidikan. 

 

Pada dasarnya, pada semua penelitian dengan menggunakan paradigma 

positivistik, akan menghadapi dua pertanyaan besar, yaitu: 

1. apakah hasil penelitian ini benar atau dapat percaya? Dan 

2. apakah kita dapat menggeneralisasikan hasil penelitian ini 

kepada sejumlah subyek yang kondisinya dianggap sama dengan 

subyek yang kita teliti ?  

 

Permasalahan nomor (1) adalah berkaitan dengan validitas internal suatu 

hasil penelitian, sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan 

pertanyaan nomor (2) menyangkut validitas eksternal suatu hasil 

penelitian. Penelitian yang dieksperimenkan yang dapat mempengaruhi 

hasil eksperimen. 

 

Adapun faktor-faktor yang dapat mengancam validitas internal suatu hasil 

penelitian eksperimen antara lain : 

1. History 

yaitu kejadian-kejadian tertentu yang terjadi antara pengukuran 

pertama (pretest) dan kedua (post-test), selain variabel-variabel 

yang dieksperimenkan (treatment). 

2. Maturation (kematangan) 

yaitu: proses perubahan (kematangan) di dalam diri subyek yang 

terjadi selama berlangsungnya eksperimen (misal: makin trampil, 

makin lelah/jenuh dsb). Untuk mengatasi hal ini adalah dengan 

mendesain eksperimen yang tidak terlalu lama. 

3. Efek Testing 

yaitu efek yang ditimbulkan hasil pengukuran pertama (pretest) 

terhadap hasil pengukuran kedua (post-test). Cara mengatasinya 

adalah dengan tidak memberikan pre-test. 

4. Instrumentation 
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yaitu efek yang ditimbulkan akibat perubahan cara pengukuran, 

perubahan pengamat, yang dapat membuat perubahan hasil 

pengukuran. 

5. Selection 

yaitu adanya bias di dalam menentukan/memilih 

responden/subyek untuk kelompok eksperimen (atau kelompok 

yang diberikan perlakuan) dan kelompok control/pembanding. 

6. Statistical regression 

yaitu bahwa kelompok yang dipilih berdasarkan skor yang 

ekstrim cenderung akan meregres ke rerata populasi. 

7. Mortality 

yaitu kehilangan subyek, baik pada kelompok eksperimen 

maupun kelompok pembading, yaitu adanya pengurangan 

subyek ketika dilakukan pengukuran terhadap dampak 

eksperimen/perlakuan. 

 

Borg & Gall (1993), menyatakan bahwa penelitian eksperimen 

merupakan penelitian yang paling dapat diandalkan keilmiahannya 

(paling valid), karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat 

terhadap variabel-variabel pengganggu di luar yang ieksperimenkan. 

Menurut Emmory, penelitian eksperimen merupakan bentuk khusus 

investigasi yang digunakan untuk menentukan variabel-variabel apa saja 

dan bagaimana bentuk hubungan antara satu dengan yang lainnya. 

Menurut konsep klasik, eksperimen merupakan penelitian untuk 

menentukan pengaruh variabel perlakuan (Independent Variable) 

terhadap variabel dampak (Dependent Variable). 

 

Definisi lain menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian 

yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya belum ada sehingga 

perlu dilakukan proses manipulasi melalui pemberian 

treatment/perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian yang kemudian 

diamati/diukur dampaknya (data yang akan datang). Penelitian 

eksperimen juga merupakan penelitian yang dilakukan secara sengaja 

oleh peneliti dengan cara memberikan treatment/perlakuan tertentu 
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terhadap subjek penelitian guna membangkitkan sesuatu 

kejadian/keadaan yang akan diteliti bagaimana akibatnya. Penelitian 

eksperimen merupakan penelitian kausal (sebab akibat) yang 

pembuktiannya diperoleh melalui komparasi atau perbandingan antara : 

1. Kelompok eksperimen (yang diberi perlakuan) dengan 

kelompok kontrol (yang tidak diberikan perlakuan), atau 

2. Kondisi subjek sebelum diberikan perlakuan dengan sesudah 

diberi perlakuan. 

 

Penggunaan metode penelitian eksperimen pada penelitian sosial dan 

pendidikan akan dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut 

subyek penelitian. Dalam hal ini, penggunaan metode eksperimen ini 

akan menjadi sangat rumit mengingat obyek yang diteliti menyangkut 

interaksi antar manusia itu sendiri. Selain itu, tidak mudah untuk 

mencari orang yang bersedia dengan sukarela menjadi subyek dari 

penelitian eksperimen (kelinci percobaan atau probandus). 

Di lain pihak, penelitian eksperimen yang dilakukan di dalam kelas oleh 

dosen terhadap mahasiswanya atau sebagai penelitian kelas, juga akan 

menghadapi persoalan validitas hasil penelitian. Dalam hal ini, dosen 

sebagai peneliti akan dihadapkan pada persoalan apakah dia bisa 

bersikap obyektif, mengingat sebagai peneliti dia juga sebagai manusia 

yang berinteraksi dengan subyek yang diteliti, yaitu mahasiswanya sendiri. 

7.1. Karakteristik Penelitian Eksperimen 

Berikut ini disajikan beberapa karakteristik penelitian eksperimen, yang 

membedakan dengan penelitian positivistik lainnya, yaitu: 

1. Metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian 

yang dianggap paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab- 

akibat, atau paling dapat memenuhi validitas internal. 

2. Metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang 

memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibanding 

jenis penelitian yang lain. 
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3. Metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. 

 

Ciri khas yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian yg 

lain: 

1. Satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi (kondisinya dibuat 

berbeda, misal: treatment dan non-treatment 

2. Semua variabel lainnya, kecuali variabel perlakuan (variabel 

bebas), dikendalikan (dipertahankan tetap). 

3. Pengaruh manipulasi variabel bebas (pemberian perlakuan) 

terhadap variabel terikat diamati, dengan asumsi karena diberi 

perlakuan yang berbeda maka akanberdampak yang berbeda 

pula. 

4. Adanya komparasi, sehingga perlu penyamaan antara kelompok 

yang akan dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak 

dikenai perlakuan (dua kelompok yang akan dibandingkan 

tersebut harus komparabel). 

7.2. Ruang Lingkup Penelitian Eksperimen 

Dalam rancangan penelitian eksperimental ada tiga komponen yang 

harus dipenuhi, yaitu adanya replikasi dan randomisasi dan kontrol atau 

pembanding.Jika tiga komponen tersebut dipenuhi seluruhnya, maka 

disebut dengan eksperimental sungguhan (true experimental).Apabila 

hanya mengandung sebagian saja dari tiga komponen tersebut, maka 

dinamakan pre-experimental.Jika dalam penelitian diusahakan untuk 

memenuhi tiga komponen diatas, tetapi belum dapat mencapai tingkat 

yangs sebenarnya, dinamakan eksperimental semu (Quasi 

Experimental). 

 

1. Sebagian besar eksperimen dalam bidang pendidikan pada 

umumnya dilakukan dalam rangka melakukan inovasi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, biasanya 

berkaitan dengan usaha untuk menguji pengaruh materi, media, 
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metode, atau praktik pendidikan yang baru terhadap hasil 

belajar. 

 

2. Rancangan penelitian eksperimen pada umumnya, 

menggunakan variabel tunggal: 

a) Satu variabel perlakuan dimanipulasikan (dibuat 

kondisinya berbeda),selanjutnya diamati akibat/dampak 

dari perlakuan tersebut terhadap 1 atau lebih variabel 

tergantung. 

b) Variabel yang dimanipulasikan disebut: variabel 

perlakuan, variabel treatment, variabel eksperimen, atau 

variabel independen. 

c) Variabel yang merupakan akibat/dampak disebut: 

variabel tergantung,variabel dependen, atau variabel 

dampak. 

d) Masalah pokok: menentukan kelompok kontrol 

(pembanding) yangsebanding (komparabel); dan 

membuat konstan (mengontrol/mengendalikan) 

variabel-variabel non- eksperimental yang dapat 

mempengaruhi variabel dampak. 

 

3. Kegunaan rancangan eksperimen 

Rancangan eksperimen adalah perencanaan eksperimentasi, 

sedemikian rupa sehingga diperoleh informasi yang relevan 

dengan permasalahan yang diteliti dan memungkinkan analisis 

yang obyektif untuk memperoleh kesimpulan yang valid. 

Dengan demikian kegunaan dari rancangan eksperimental 

adalah mendapatkan informasi yang relevan dengan 

permasalahan penelitian secara maksimal, dengan materi, waktu 

dan biaya yang minimal sehingga penelitian menjadi efektif dan 

efisien dalam hal waktu, dana, tenaga dan efektif dari segi teknis 

dalam “sense” statistik. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa 

“The design of an experiment is getting more information for 

your money 



 

123 

 

Quasi 

Experiment

al 

Noneequivalent 
Control Group Design 

Time-Series Design 

Design 
Eksperimen 

True 
Experiment
al 

Intact Group Comparison 

One Group Pretest-Posttest 

One-shot Case Study 

Factorial 
Experiment
al 

Pretest-Control 

Group Design 

Posttest Only 
Control Design 

Pre 
Experiment
al 

7.3. Beberapa Bentuk Desain Eksperimen 

Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan 

dalam penelitian, yaitu Pre-experimental Design, True Experimental 

Design, Factorial Design, dan Quasi Experimental Design. Hal ini dapat 

digambarkan seperti gambar berikut. 

 

 

Gambar Macam-macam Metode Eksperimen 

1. Pre-Experimental Design (Nondesigns) 

Dikatakan pre-experimental design, karena desain ini belum 

merupapakan eksperimen sungguh-sungguh. Karena masih 

terdapat variable luar yang ikut berpengaruh terhadap 

terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang 

merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata 

dipengaruhi oleh variabel independen.Hal ini dapat terjadi, 
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karena tidak adanya variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih 

secara random. Bentuk pre-experimental design ada beberapa 

macam yaitu: One Shot Case Study, One Group Pretest-Posttest 

Design, dan Intact- Group Comparison. 

a) One-Shot Case Study 

Paradigma dalam penelitian eksperimen model ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

X = Treatment yang diberikan (Variabel Independen) 

O = Observasi (Variabel Dependen) 

Paradigm itu dapat dibaca sebagai berikut: terdapat 

suatu kelompok diberi treatmen/perlakuan, dan 

selanjutnya diobservasi hasilnya. (Treatmen/perlakuan 

adalah sebagai variabel independen, dan hasil adalah 

sebagai variabel dependen). 

Contoh: Pengaruh penggunaan aplikasi SIAKAD (X) 

terhadap produktivitas kerja dosen 

b) One-Group Pretest-Posttest Design 

Kalau pada desain One-Shot Case Study, tidak ada 

pretest, maka pada desain One-Group Pretest-Posttest 

Design, sebelum diberi perlakuan.Dengan demikian 

hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, karena 

dapat membandingkan dengan keadaan sebelum 

perlakuan. Desain ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

O1= Nilai pretest (sebelum memakaiaplikasi SIAKAD) 

O2 = Nilai posttest (setelah memakai aplikasi SIAKAD) 

Pengaruh penggunaan aplikasi SIAKAD terhadap 

prestasi kerja dosen = (O2-O1) 

X O 

O1 X O2 
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c) Intact Group Comparison 

Pada desain ini terdapat satukelompok yang digunakan 

untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah 

kelompok untuk eksperimen (yang diberi 

perlakuan).Paradigma penelitiannya dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

 

 

O1 = Hasil pengukuran setengah kelompok diberi 

perlakuan 

O2 = Hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak 

diberi perlakuan. 

Pengaruh perlakuan = O1-O2 

Seperti telah dikemukakan bahwa, ketiga bentuk desain 

preexperiment itu bila diterapkan untuk penelitian, akan 

banyak variabel-variabel luar yang masih berpengaruh 

dan sulit dikontrol, sehingga validitas internal pemelitian 

menjadi rendah. 

 

2. True Experimental 

Dikatakan true experimental (eksperimen yang betul-betul), 

karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua 

variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen.Dengan 

demikian validitas internal (kualitas pelaksanaan rancangan 

penelitian) dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari true 

experimental adalah bahwa, sampel yang digunakan untuk 

eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara 

random dari populasi tertentu.Jadi cirinya adalah adanya 

kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. 

Dua bentuk design true experimental yaitu: Posttest Only 

Control Design dan Pretest Group Design 

a) Posttest-Only Control Design 

X O1 O2 
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R X O2 

R O4 

R O1 X O2 

R O3 O4 

 

Dalam design ini terdapat dua kelompok yang masing-

masing dipilih secara random ( R ). Kelompok pertama 

diberi perlakuan ( X ) dan kelompok yang lain tidak. 

Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan 

diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh 

adanya perlakuan (treatment) adalah (O1:O2). Dalam 

penelitian yang sesungguhnya, pengaruh treatment 

dianalisis dengan uji beda, pakai statistic t-test misalnya. 

Kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan 

berpengaruh secara signifikan. 

b) Pretest-Posttest Control Group Design 

 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yabg dipilih 

secara random, kemudian diberi pretest untuk 

mengetahui keadaan awal adallah perbedaan antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.Hasil 

pretest yang baik kelompok eksperimen tidak berbeda 

secara signifikan. Pengaruh perlakuan adalah (O2-O1)-

(O4-O3) 

 

3. Factorial Design 

Desain factorial merupakan modifikasi dari design true 
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experimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan 

adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan 

(variabel independen) terhadap hasil (variabel dependen). 

Paradigm design factorial dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

R O
1
 X Y

1
 O

2
 

               R    O
3
             Y 

1
  O

4
 

R O
5
 X Y

2
 O

6
 

R O
7
 Y

2
 O

8
 

 

Pada desain ini semua kelompok dipilih secara random, 

kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk 

penelitian dinyatakan baik, bila setiap kelompok nilai pretestnya 

sama. Jadi O1=O3 =O5 =O7. Dalam hal ini variabel 

moderatornya adalah Y1 dan Y2. 

Contoh : 

Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh prosedur 

pengobatan baru terhadap kepuasan pelayanan pada 

pasien.Untuk dipilih empat kelompok secara random.Variabel 

moderatornya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki (Y1) dan 

wanita (Y2). Treatment/perlakuan (prosedur kulyah baru) 

dicobakan pada kelompok eksperimen pertama yang diberi 

pretest (O1= kelompok laki-laki) dan kelompok eksperimen ke 

dua yang telah diberi pretest (O5 = kelompok perempuan). 

Pengaruh perlakuan (X) terhadap kepuasan pelayanan untuk 

kelompok laki-laki = (O2- O1)-(O4-O3). Pengaruh perlakuan 

(prosedur kulyah baru) terhadap nilai penjualan barang untuk 

kelompok perempuan = (O6-O5)- (O8-O7). 

Bila terdapat perbedaan pengaruh prosedur pengobatan baru 

terhadap kepuasan pasien antara kelompok kerja pria dan 
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O1 O2 O3   O4 X 

wanita, maka penyebab utamanya adalah bukan karena 

treatment yang diberikan (karena treatment/perlakuan yang 

diberikan sama), tetapi karena adanya variabel moderator, yang 

dalam hal ini adalah jenis kelamin. Pria dan wanita menggunaka 

prosedur pengobatan baru yang sama, tempat kerja yang sama 

nyamannya, tetapi pada umumnya, kelompok wanita lebih 

ramah dalam memberikan pelayanan, sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan pasien. 

 

4. Quasi Experimental 

Bentuk desaineksperimen ini merupakan pengembangan dari 

true experimental design, yang sulit dilaksanakan.Desain ini 

mempunyai banyak kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.Walaupun 

demikian desain ini lebih baik dari pre-experimental 

design.Quasi- experimental design, digunakan karena pada 

kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang 

digunakan pada penelitian. 

 

Dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen, sering tidak 

mungkin menggunakan sebagian para karyawannya untuk 

eksperimen dan sebagian tidak. Sebagian menggunakan 

prosedur kerja baru yang lain tidak. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok control dalam 

penelitian, maka dikembangkan desain Quasi Experimental. 

 

Berikut ini dijelaskan dua bentuk desain quasi eksperimen, yaitu 

: 

a) Time Series Design 
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O1 X O2 

O3 O4 

Dalam desain ini sekelompok yang digunakan untuk 

penelitian tidak dapat dipilih secara random.Sebelum 

diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai empat 

kali, dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan 

kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. 

Bila hasil pretest selama empat kali ternyata nilainya 

berbeda-beda, berarti kelompok tersebut keadaannya 

labil, tidak menentu dan tidak konsisten.Setelah 

kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan 

jelas, maka baru diberi treatment.Desain penelitian ini 

hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak 

memerlukan kelompok kontrol. 

Hasil pretest yang baik adalah O1=O2=O3=O4 dan 

hasil perlakuan yang baik adalah O5=O6=O7=O8. 

Besarnya pengaruh perlakuan adalah = 

(O5+O6+O7+O8)- (O1+O2+O3+O4) 

 

b) Nonequivalent Control Group Design 

Desain ini hampir samadengan pretest-posttest control 

group design, hanya pada desain ini kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih 

secara random. 

 

Contoh : 

Dilakukan penelitian untuk mencari pengaruh 

perlakuan senam pagi terhadap derajat kesehatan 

dosen.Desain penelitian dipilih satu kelompok dosen. 

Selanjutnya dari satu kelompok tersebut yang setengah 

diberi perlakuan senam pagi setiap hari dan setengah 

lagi tidak. O1 dan O3 merupakan derajat kesehatan 

dosen sebelum ada perlakuan senam pagi.O2 adalah 
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derajat kesehatan dosen setelah senam pagi selama 1 

tahun.O4 adalah derajat kesehatan dosen yang tidak 

diberi perlakuan senam pagi.Pengaruh senam pagi 

terhadap derajat kesehatan dosen adalah (O2-O1)-(O4-

O3). 
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BAB DELAPAN 

Studi Pendahuluan 

 

enelitian seringkali menjadi hal yang sangat menakutkan bagi 

sebagian orang. Sejatinya peneletian tidaklah sesulit yang 

dibayangkan. Hanya saja banyak peneliti yang cenderung malas 

mengerjakan tugas akhir mereka sehingga tidak selesai tepat waktu. 

Dalam buku ini, akan diperkenalkan dan dibahas beberapa bagian pada 

pendahuluan seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

dan metode. 

8.1. Latar belakang 

Latar belakang yang baik harus memuat latar belakang permasalahan 

kenapa penelitian tersebut dibuat. Pembuatan latar belakang sebaiknya 

mengangkat kasus yang konkrit di lapangan atau berdasarkan data - data 

yang valid. Perlu menuliskan seberapa pentingkah penelitian tersebut 

dilakukan. Latar belakang tidak perlu panjang tetapi harus langsung 

mengarah kepada inti. Jangan membuat latar belakang yang terlalu 

panjang dan bertele-tele. Buatlah latar belakang yang simpel dan mudah 

dimengerti. 

 

Latar belakang dalam makalah, skripsi ataupun laporan merupakan 

landasan yang menjadi penyebab kita menyusun makalah, melakukan 

P 
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penelitian dan menyusun laporan. Ada beberapa poin yang harus dimuat 

saat kita membuat latar belakang masalah. Poin-poin tersebut yang 

dikembangkan menjadi paragraf seperti dibawah ini : 

1. Permasalahan Utama 

Pada paragraf pertama biasanya mengungkapkan masalah yang 

menjadi pemicu ide untuk menulis suatu makalah. Masalah bisa 

berasal dari isu, berita ataupun literatur seperti buku. Masalah 

harus spesifik dan jelas serta memiliki hubungan yang jelas 

dengan judul. 

2. Fakta Penguat Permasalahan 

Pada poin berikutnya adalah fakta yang mendukung dan 

menguatkan masalah di atas. Fakta ini harus jelas dan memiliki 

sumber yang relevan. Setidaknya ada 3 fakta yang menguatkan 

masalah dan memicu suatu ide. 

3. Akibat Permasalahan 

Merupakan dampak yang ditimbulkan dari masalah yang terjadi. 

Dampak juga perlu diperkuat dengan bukti yang berasal dari 

sumber. 

4. Usaha-usaha yang mengarah pada Judul 

Pada poin ini dijelaskan usaha-usaha yang mengarah pada judul, 

bisa berupa usaha sebelumnya yang masih gagal, peraturan atau 

kebijakan baru dan sebagainya. 

5. Kesimpulan yang mengarah pada judul 

Paragraf ini merupakan penyelesaian dari semua paragraf 

sebelumnya dan mengarahkan pada judul. 

Misalnya : 

• Judul : Perlunya Pos Satpam di Kampus A 

✓ Poin 1 : Sering terjadi kehilangan barang di Kampus A 

✓ Poin 2 : Fakta ada mahasiswa kehilangan helm, - fakta 

bisa lebih dari 1 

✓ Poin 3 : Akibatnya kampus tidak aman, kesan kampus 

jelek, mengganggu aktivitas 

✓ Poin 4 : Usaha kampus dengan menambah jumlah 

security, tapi masih belum terselesaikan 
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✓ Poin 5 : Sehingga perlu dibangun pos satpam di 

parkiran kampus A 

✓ Poin-poin ini kemudian dikembangkan menjadi satu 

atau lebih paragraf, 

8.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam proses 

penelitian. Ketika peneliti menangkap fenomena yang berpotensi untuk 

diteliti, langkah selanjutnya yang mendesak adalah mengidentifikasi 

masalah dari fenomena yang diamati tersebut. Dalam penelitian sosial, 

proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mendeteksi 

permasalahan sosial yang diamati. Dari situ, peneliti mengambil langkah 

untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dengan melakukan observasi, 

membaca literatur, atau melakukan survey awal. Identifikasi masalah 

penelitian merupakan langkah yang diambil peneliti di awal riset. Peneliti 

melakukan identifikasi masalah dengan menjelaskan apa masalah yang 

ditemukan dan bagaimana masalah tersebut diukur dan dihubungkan 

dengan prosedur penelitian. 

 

Pembahasan akan dimulai dengan mendefinisikan apa itu identifikasi 

masalah.  Identifikasi masalah sebagai bagian dari proses penelitian dapat 

dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem dan membuat definisi 

tersebut dapat diukur (measurable) sebagai langkah awal penelitian. 

Singkatnya, mengidentifikasi masalah adalah mendefinisikan masalah 

penelitian. Sebagai contoh, kita mengamati kegiatan mahasiswa di 

kampus.  

 

Ketika mengamati mereka, muncul ide tentang tingkat keahlian atau 

kemampuan berpikir mahasiswa yang berbeda-beda. Beberapa 

mahasiswa sekilas terlihat lebih cerdas daripada mahasiswa lainnya, 

misalnya ketika membuat sebuah pelatihan. 

Rasa penasaran kita menuju pada keinginan untuk melakukan penelitian 

tentang tingkat keahlian mahasiwa yang berbeda-beda. Kecerdasan, 

kepintaran atau keahlian yang diamati yang berbeda-beda ini adalah 
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masalah yang ingin diteliti. Proses indentifikasi masalah tentang keahlian 

mahasiswa, sebagaimana disampaikan di awal, adalah proses pendefisian 

tentang kecerdasan mahasiswa itu sendiri. Dengan kata lain, kita harus 

mendefinisikan tingkat kecerdasan yang berbeda dan bagaimana 

kecerdasan tersebut bisa diukur untuk penelitian. 

 

Sampai di sini, perlu diketahui bahwa proses identifikasi masalah 

penelitian selalu melibatkan : 

1. pendefinisian konsep (misalnya di sini adalah kecerdasan) dan  

2. upaya agar konsep bisa diukur.  

Untuk melakukan identifikasi masalah, kita definisikan di sini bahwa 

masalahnya adalah tingkat kecerdasan mahasiswa yang kita amati 

bervariasi atau berbeda-beda. 

 

Pertanyaannya adalah bagaimana tingkat kecerdasan itu bisa diukur 

untuk penelitian? Tingkat kecerdasan bisa kita ukur dengan berbagai 

cara, misalnya menilai kelancaran berbicara, pola komunikasi dengan 

mahasiswa lain, dan sebagainya. 

 

Setelah masalah penelitian sudah diidentifikasi, yaitu sudah didefinisikan 

dan dibuat agar bisa diukur, artinya peneliti sudah siap untuk menyusun 

pertanyaan penelitian dan mengumpulkan data sebagai rangkaian dari 

penerapan metode ilmiah. Metode ilmiah dapat diaplikasikan apabila 

problem sudah diidentifikasi. Langkah-langkah metode ilmiah setelah 

identifikasi masalah adalah membuat pertanyaan penelitian atau rumusan 

masalah. Secara berurutan, proses selanjutnya meliputi membaca 

literatur yang relevan, memformulasikan hipotesis atau kerangka teori, 

membuat desain penelitian, melakukan penelitian (mengumpulkan data 

dan mengolah data), membuat kesimpulan atau temuan penelitian dan 

terakhir menulis laporan penelitian. 

 

Mengidentifikasi masalah bisa dianggap pula sebagai proses ”meramu 

bahan mentah” untuk ”menyajikan masakan” berupa rumusan masalah 
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atau pertanyaan penelitian. Jika identifikasi masalah diibaratkan proses 

memasak, maka makanan yang disajikan adalah rumusan masalah. 

 

8.3. Batasan Masalah 

Dalam sebuah karya tulis seperti sebuah penelitian, percobaan dan 

lainnya tentu dilampirkan sebuah batasan masalah yang membatasi 

permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian tersebut. Batasan 

Masalah adalah  suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu 

permasalahan supaya pembahasan yang akan kita lakukan tidak 

terlampau jauh dan melebar dengan tujuan agar pembahasan yang kita 

bahas fokus pada satu penelitian saja. 

 

1. Fungsi Batasan Masalah 

Adapun fungsi dari batasan masalah adalah sebagai berikut. 

a) Membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas 

b) Memfokuskan pada satu persoalan 

c) Membatasi jangkauan proses yang akan dibahas 

d) Menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan 

e) Gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, 

percobaan atau pemecahan masalah ini. 

 

2. Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Membuat Batasan 

Masalah 

Berikut merupakan hal yang tentu harus diperhatikan dalam 

membuat batasan masalah yang baik, antara lain. 

a) Batasan masalah hendaknya sesuai kempuan peneliti. 

b) Sesuaikan batasan masalah dengan data dan fakta yang 

diperoleh dari lapangan. 

c) Teliti dulu semua batasan masalah yang akan 

ditentukan. 

d) Batasan masalah yang ditetapkan hendaknya memiliki 

daya tarik tersendiri bagi peneliti dan yang akan 

menikmati hasil penelitian tersebut. 
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3. Contoh Batasan Masalah Tugas Akhir 

Berikut merupakan batasan masalah yang umum pada sebuah 

tugas akhir yang bertema tata cara mengelola sampah menjadi 

ramah lingkungan, antara lain. 

a) Kenali jenis sampah yang akan diolah 

b) Berikan pemahaman untuk membedakan sampah yang 

dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang 

c) Memberikan beberapa referensi untuk sebagai contoh 

pengolahan sampah menjadi suatu barang yang kembali 

memiliki nilai 

d) Memberikan pemahaman untuk mengatasi sampah yang 

tidak dapat diolah. 

 

8.4. Rumusan masalah 

Dengan berdasarkan hasil dari penelitian bahwa mengenai Rumusan 

masalah bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu : 

1. Rumusan Masalah Deskriptif 

Rumusan masalah deskriptif ialah merupakan suatu rumusan 

masalah yang mempunyai keterkaitan dengan berbagai 

pertanyaan mengenai ketetapan dari sebuah variabel atau bisa 

juga lebih. Maka dari sini dapat kita simpulkan mengenai sebuah 

penelitian tidak akan menajdikannya berbeda antara variabel 

yang satu dengan yang lainnya. 

2. Rumusan Masalah Komparatif 

Rumusan masalah komparatif yakni merupakan suatu rumusan 

masalah dari hasil penelitian sehingga menjadi suatu 

perbandingan dari suatu variabel atau bisa juga lebih dengan 

variabel yang lainnya. 

3. Rumusan Masalah Asosiatif 

Rumusan masalah asosiatif yakni merupakan sebuah rumusan 

masalah dari suatu penelitian yang mempunyai sifat sebuah 
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pertanyaan mengenai keterkaitan antara dua variabel atau 

bahkan lebih. 

4. Contoh Rumusan Masalah Lingkungan Kesehatan 

a) Apa yang dimaksud dengan Kesehatan Lingkungan ? 

b) Apa syarat yang dilakukan agar lingkungan tetap sehat ? 

c) Bagaimana bentuk dari kesehatan lingkungan ? 

d) Bagaimana upaya masayarakan dalam menjaga 

kesehatan lingkungan? 

e) Apa tujuan dari memelihara kesehatan lingkungan ? 

8.5. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian atau biasanya ditulis tujuan saja merupakan kelanjutan 

dari rumusan masalah yang dibuat sebelumnya. Jika rumusan masalah 

mengandung pertanyaan maka tujuan penelitian adalah untuk menjawab 

rumusan masalah tersebut. Jumlah poin dalam tujuan penelitian biasanya 

sama dengan jumlah poin dalam rumusan masalah. Contoh tujuan 

penelitian untuk rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menjawab apa yang dimaksud dengan Kesehatan 

Lingkungan 

2. Untuk mengetahui syarat yang dilakukan agar lingkungan tetap 

sehat 

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari kesehatan lingkungan. 

4. Untuk mmperoleh upaya masayarakat dalam menjaga kesehatan 

lingkungan. 

5. Untuk mengetahui tujuan dari memelihara kesehatan lingkunga. 

8.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat biasanya berisikan tentang manfaat penelitian atau penulisan 

skripsi tersebut bagi masyarakat ataupun bagi kepentingan akademis. 

Untuk beberapa bidang studi tertentu biasanya poin manfaat ini tidak 

diisikan. Contoh manfaat penelitian untuk kasus diatas misalnya sebagai 

berikut. 

1. Manfaat untuk masyarakat 

a) Sebagai pedoman untuk menjaga Lingkungan 

Kesehatan 
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b) Menjelaskan upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh 

masyarakat untuk menerapkan Lingkungan yang Sehat 

2. Manfaat untuk akademis 

a) Sebagai bahan penelitian terhadap pentingnya 

Limgkungan Kesehatan 

b) Sebagai bahan evaluasi untuk masyarakat dalam 

menajaga kesehatan 
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BAB SEMBILAN 

Studi Landasan Teori 

 

9.1. Pengertian Landasan Teori 

andasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang 

tertata rapi dan sistematis memiliki variabel dalam penelitian 

karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Pengertian lain dari landasan teori 

adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi, 

dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. 

Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang 

akan dilakukan. Oleh karena itu dengan menciptakan landasan teori 

yang baik dalam penelitian akan menjadi salah satu hal terpenting, 

karena landasan teori menjadi sebuah landasan dalam penelitian itu 

sendiri. Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang memuat 

teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi kepustakaan 

yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan 

pekerjaan penelitian. Landasan teori juga sering disebut kerangka teori. 

 

Secara umum, kerangka landasan teori terdiri dari beberapa konsep 

beserta dengan definisi dan juga referensi yang akan digunakan untuk 

literatur ilmiah yang sangat relevan, teori yang digunakan untuk studi atau 

L 
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penelitian. Kerangka landasan teori terdiri dari konsep serta definisi dan 

referensi untuk literatur ilmiah yang relevan, teori yang digunakan untuk 

studi atau penelitian. Kerangka teoritis harus menunjukkan pemahaman 

tentang teori dan konsep yang relevan dengan topik  penelitian dan 

berhubungan dengan bidang pengetahuan yang lebih luas yang sedang 

dipertimbangkan. Kerangka landasan teori memperkuat penelitian 

dengan cara sebagai berikut: 

1) Pernyataan eksplisit asumsi teoritis memungkinkan pembaca 

untuk mengevaluasi penelitian secara kritis. 

2) Kerangka teoritis menghubungkan peneliti dengan pengetahuan 

yang ada. Dipandu oleh teori yang relevan, peneliti memiliki 

dasar untuk menyusun hipotesis dan memilih metode penelitian. 

3) Mengartikulasikan asumsi teoritis dari studi penelitian yang 

memaksa peneliti untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa 

dan bagaimana. Ini memungkinkan peneliti untuk bertransisi 

secara intelektual dari hanya menggambarkan suatu fenomena 

yang telah diamati untuk menggeneralisasi tentang berbagai 

aspek dari fenomena itu. 

4) Memiliki teori membantu peneliti mengidentifikasi batasan 

generalisasi tersebut. Kerangka kerja teoritis menetapkan 

variabel kunci mana yang memengaruhi fenomena yang diteliti 

dan menyoroti kebutuhan untuk memeriksa bagaimana variabel 

kunci itu mungkin berbeda dan dalam kondisi apa. 

9.2. Fungsi dan Cara Penulisan Landasan Teori 

Penelitian merupakan suatu kegiatan dimana dilakukan proses 

penyelidikan yang dilakukan secara sistematis. Tujuannya yaitu 

menemukan sesuatu hal yang baru atau menambahkan sesuatu hal dan 

menyempurnakan penemuan sebelumnya, Dan landasan teori berguna 

sebagai dasar yang kuat dalam sebuah penelitian sehingga tidak terjadi 

penyimpangan. 

 

Berikut merupakan fungsi dari landasan teori dalam sebuah penelitian, 

antara lain. 
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1) Menyusun dan juga meringkas pengetahuan dibidang tertentu. 

2) Peristiwa yang terjadi diberikan keterangan sementara. 

3) Sebagai pengemabangan pengetahuan baru didalam tulisan. 

 

Dalam menuliskan landasan teori, terdapat beberapa hal yang perluharus 

kalian perhatikan terlebih dahulu, yaitu diantaranya sebagai berikut : 

1) Terdapat nama dari pencetus teori. 

2) Tuliskan tahun dan tempat pertama kali. 

3) Berikan uraian ilmiah teori. 

4) Hubungkan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna 

mencapai tujuan atau target penelitian. 

 

Disamping itu, didalam menyusun sebuah landasan teori terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti, yaitu 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Didalam penyusunan sebuah landasan teori, sebaiknya seorang 

peniliti memakai panduan yang berhubungan dengan berbagai 

permasalahan yang sedang diteliti dan juga panduan yang 

berisikan hasil penelitian sebelumnya. 

2) Penulisan antar sub-bab yang lainnya harus tetap saling 

terhubung dengan jelas serta harus memperhatikan aturan-

aturan dari penulisan pustaka. 

3) Agar mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar, studi 

pustaka harus memenuhi prinsip kemutakhiran dan juga harus 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

Apabila memakai refrensi dengan beberapa edisi, maka yang harus 

digunakan adalah yang edisi terbaru, sedangkan apabila referensi sudah 

tidak diterbitkan lagi, maka referensi yang dipakai adalah yang terakhir 

diterbitkan. Untuk pengunaan jurnal sebagai bahan referensi, maka 

pembatasan tahun penerbitan tidak berlaku. 

1) Semakin banyak sumber bacaan yang dibaca maka akan 

membuat kualitas penelitian yang dilakukan semakin baik, 

terlebih lagi sumber bacaan yang berasal dari teks book atau 
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sumber lainnya yang misalnya dari jurnal, koran, artikel atau 

majalah, internet dan yang lainnya. 

2) Podoman dari kerangka teori tersebut sangat berlaku untuk 

semua jenis penelitian apapun. 

3) Teori yang ada didalam sebuah penilitian bukanlah sebuah 

pendapat pribadi seseorang, kecuali jika pendapat tersebut 

sudah tertulis didalam buku. 

4) Untuk penelitian korelasional, pada bagian akhir dari kerangka 

teori telah disajikan model teori, model konsep (apabila 

diperlukan) dan juga model hipotesis pada sub-bab tersendiri. 

Namun, jika untuk penelitian studi kasus, hanya cukup dengan 

menyusun sebuah model teori dan juga memberikan 

keterangannya. 

Model teori yang dimaksudkan diatas adalah sebuah kerangka pemikiran 

dari seorang penulis didalam suatu penelitian yang dilakukan olehnya. 

Kerangka tersebut bisa berupa kerangka ahli yang sudah ada, ataupun 

kerangka yang berdasarkan dengan teori pendukung yang ada. 

9.3. Penyusunan Landasan Teori 

Terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang 

peneliti dalam menyusun landasan teori, diantaranya yaitu: 

1) Sebaiknya kerangka teori memakai acuan yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang diteliti serta acuan-acuan yang berisi hasil 

penelitian sebelumnya (dapat disajikan pada Bab II atau 

dibuatkan sub bab sendiri). 

2) Cara penulisan dari sub bab sub bab yang lain harus tetap 

mempunyai hubungan yang jelas serta memperhatikan aturan 

pada penulisan pustaka. 

3) Untuk mendaptkan hasil penelitian yang baik, studi pustaka 

perlu memenuhi prinsip kemutakhiran dan keterkaitan dengan 

masalah penelitian. Jika memakai literatur dengan beberapa 

edisi, maka yang dipakai yaitu buku yang edisi terbaru. Apabila 

referensi tidak terbit lagi, maka referensi tersebut merupakan 
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terbitan terakhir. Untuk yang memakai jurnal sebagai referensi, 

pembatasan tahun penerbitan tidak berlaku. 

4) Dengan banyaknya sumber bacaan, maka membuat kualitas 

penelitian yang dilakukan menjadi semakin baik, terlebih 

sumber bacaan yang terdiri dari teks book atau sumber lainnya 

contoh jurnal, koran, artikel dari majalah, internet dan yang 

lainnya. 

5) Podoman kerangka teori tersebut berlaku untuk jenis penelitian 

apapun.  

6) Teori tidaklah sebuah pendapat pribadi (kecuali pendapat itu 

telah tertulis dalam buku) 

7) Untuk penelitian korelasional pada akhir kerangka teori 

disajikan model teori, model konsep (jika dibutuhkan) dan 

model hipotesis pada sub bab tersendiri, namun untuk 

penelitian studi kasus cukup dengan menyusun model teori dan 

juga memberikan keterangan. Model teori yang dimaksud yaitu 

merupakan kerangka pemikiran seorang penulis dalam 

penelitian yang dilakukan. Kerangka tersebut bisa berupa 

kerangka ahli yang telah ada, ataupun kerangka menurut teori 

pendukung yang sudah ada. Kerangka teori yang telah disajikan 

dalam suatu skema, perlu dijabarkan apabila dianggap perlu 

memberi sebuah batasan, maka asumsi-asumsi perlu 

dicantumkan. 

9.4. Tingkatan dan Fokus Teori 

Berikut tiga tingkatan teori menurut Neuman, tahun 2003 yaitu : 

1) Teori tingkat mikro merupakan ruang yang kecil didalam waktu 

dan juga tempat yang berurutan sebagai sebuah konsep yang 

bersifat tidak abstrak. 

2) Teori tingkat meso adalah sebuah ruang yang bisa mengukur 

teori yang menghubungkan beberapa tingkat mikro dan makro 

dalam tingkat yang dasar 
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3) Teori tingkat makro adalah sebuah pernyataan besar bahwa 

tingkatan operasional lebih besar dari semua jumlah total dengan 

konsep sistem gerakan sosial. 

 

Selain itu juga terdapat pernyataan dari Neuman, tahun 2003 yang 

membedakan fokus teori yang menjadi tiga bidang diantaranya adalah 

sebagai berkut ini: 

1) Teori Noun adalah sebuah bentuk dari masalah yang dapat 

dikembangkan untuk tujuan sosial dengan hubungan RAS. 

2) Teori formal adalah suatu teori yang bisa dikembangkan untuk 

melengkapi konseptualisasi yang cukup luas dalam teori umum 

sebagai alat sosialisasi. 

3) Teori ranah adalah dalam bentuk sebuah teori abstrak atau 

hipotesis empiris yang tertentu sehingga bisa untuk digunakan 

dalam sosiologi  penyelidikan empiris. 

 

Dalam kaitannya suatu kegiatan penelitian dengan beberapa kegunaan 

dari landasan teori bisa di dibagi menjadi tiga bagian diantaranya antara 

lain sebgai berikut: 

1) Klarifikasi dan juga pertajam terhadap ruang lingkup atau 

konstruktor dalam bentuk variabel variabel yang akan diperiksa 

lagi. 

2) Sebagai prediksi dan sebagai panduan dengan menemukan suatu 

fakta yang diyakini sangat penting untuk ikut serta merumuskan 

hipotesis dan mengatur beberapa alat penelitian yang di dasari 

dengan sistem diprediksi. 

3) Sebagai kontrol maka hal ini dapat digunakan untuk membantu 

membahas hasil penelitian dengan cara membuat saran sebagai 

sarana pemecahan masalah. 

9.5. Deskripsi teori  

Deskripsi teori adalah suatu rangkaian penjelasan yang mengungkapkan 

suatu fenomena atau realitas tertentu yang dirangkum menjadi suatu 

konsep gagasan, pandangan, sikap dan atau cara-cara yang pada dasarnya 
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menguraikan nilai-nilai serta maksud dan tujuan tertentu yang 

teraktualisasi dalam proses hubungan situasional, hubungan kondisional, 

atau hubungan fungsional di antara hal-hal yang terekam dari fenomena 

atau realitas tertentu. Dengan menyelam jauh ke dalam deskripsi teori, 

akan diketahui kekuatan dan kelemahan suatu teori. Dalam suatu 

penelitian, deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori dan 

hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah 

teori yang perlu dikemukakan/dideskripsikan, akan tergantung pada 

luasnya permasalahan dan jumlah variabel yang diteliti. Deskripsi teori 

paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang 

diteliti, melalui pendefisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari 

berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi 

terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas 

dan terarah. Teori yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan 

penelitian dapat digunakan sebagai indikator apakah peneliti menguasai 

teori dan konteks yang diteliti atau tidak. 

 

Berikut langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori 

adalah: 

1. Tetapkan nama variabel yang diteliti, dan jumlah variabelnya. 

2. Mencari sumber-sumber bacaan (buku, kamus, ensiklopedia, 

jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi) yang 

sebanyak-banyaknya dan relevan 

3. Lihatlah daftar isi setiap buku, dan pilih topik yang relevan 

dengan setiap variabel yang akan diteliti. 

4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber 

bacaan, bandingkan antara satu sumber dengan umber yang lain, 

dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan 

diadakan. 

5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang 

akan diteliti, lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan 

dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. 

6. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber 

ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber 
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bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk 

mendeskripsikan teori harus dicantumkan. 

9.6. Kerangka Berpikir 

Pendapat Sugiyono, (2007 ; 88) mendefinisikan kerangka berpikir 

sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada 

kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah 

penting. Dalam menjalankan sebuah penelitian yang membutuhkan 

kerangka berpikir, alangkah lebih baiknya jika hal tersebut mampu 

menjelaskan secara teoritis. Sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan 

antara variable yang diangkat. Jadi peneliti bisa menjelaskan hubungan 

antara variable independen & variable dependent. Cara Membuat 

Kerangka Berpikir dengan memperhatikan langkah – langkah yang 

tertuang dibawah ini : 

1) Membuat Variabel  

Cara pertama tentu saja Anda terlebih dahulu menentukan 

variabel apa yang akan diangkat. Jika bingung bagaimana cara 

menentukan variabel Anda cukup lihat judul yang dibuat. Bisa 

juga melihat topic yang akan diangkat. Kemudian dari hal 

tersebut, barulah ditentukan variable-variabel bisa ditentukan.  

2) Mengumpulkan Referensi  

Cara selanjutnya adalah mengumpulkan referensi. Referensi 

banyak membantu penulis dalam mendapatkan ide, gagasan, 

dan membukakan perspektif. Dari sisi sudut pandang pun akan 

lebih luas. Pilih referensi yang relevan dengan topic atau tema 

yang diangkat. Bentuk Referensi bisa berupa hasil penelitian 

seperti jurnal atau karya ilmiah. Bisa juga berbentuk buku 

bacaan. Termasuk buku kamus, atau hasil skripsi, tesis, berita di 

televisi atau di surat kabar.  

3) Mendeskripsikan Penelitian  

Adapun langkah lain, yaitu melakukan deskripsi teori. Teori 

dapat diambil dari sumber referensi yang sudah dikumpulkan. 

Karena konteksnya adalah penelitian, maka deskripsi 

memperhatikan pemilihan bahasa. Pilih bahasa yang baku, baik 
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dan benar. Karena diperuntukan untuk kalangan akademik, 

maka bahasa bisa menggunakan bahasa ilmiah. Akan berbeda 

cerita jika kerangka berfikir digunakan untuk penulisan buku 

popular. Maka penggunaan bahasa bisa menyesuai segmentasi 

pasar. Jika segmentasi pasar adalah orang-orang muda, maka 

Anda bisa menggunakan bahasa gaul, bahasa non formal. 

Berlaku sebaliknya. Jika segmentasinya adalah lembaga 

pendidikan, maka penggunaan bahasa juga menggunakan bahasa 

baku.  
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4) Pembahasan Teori  

Di pembahasan teori, Anda dituntut jeli dan analitis. Karena 

Anda tidak sekedar menuliskan teori-teori dari berbagai hasil 

referensi. Tetapi Anda juga perlu melakukan analisis secara 

mendalam. Dimana teori yang diambil cukup garis besar dan 

benang merahnya saja. Apakah ada keterkaitan atau tidak. Jika 

semuanya dianggap cukup, langkah selanjutnya Anda bisa 

melakukan analisis serta komparasi. Misalnya, anda bisa 

membandingkan teori satu dengan yang lain. Kemudian anda 

bisa melakukan analisis komparatif tentang teori dari hasil 

penelitian 

5) Membuat Kesimpulan  

Dari hasil analisis selesai, selanjutnya membuat kesimpulan. 

Kesimpulan ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami, 

singkat dan jelas. Hindari penjabaran yang bertele-tele. Dalam 

penelitian, ada yang disebut kesimpulan sementara, nah 

kesimpulan sementara inilah yang nantinya diperlukan 

pengujian.  

6) Kerangka Berpikir  

Di dalam membuat kesimpulan sementara, terdapat hubungan 

antar variabel, hubungan antar variable inilah yang nantinya 

dapat digunakan sebagai kerangka berpikir. Dimana kerangka 

berpikir inilah yang mengarahkan peneliti untuk membuat 

skema. Setidaknya ada dua skema yang dapat Anda gunakan, 

yaitu asosiatif dan komparatif.  
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Gambar : kerangka berpikir kebijakan Van Meter dan Van Horn: 

9.7. Hipotesis 

1. Pengertian Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2007 ; 93), Hipotesis disini gunakan 

membuat jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalahnya disusun dalam bentuk 

pertanyaan. 

2. Proses Pembentukan Hipotesis 

Dalam proses pembentukan hipotesis, terdapat sebuah proses 

penalarannya, yang dapat melalui tahapan tertentu. Hal tersebut 

bisa terjadi di dalam proses pembuatan hipotesis ilmiah, yang 

dilakukan dengan prosedur yang sadar, terarah dan juga teliti. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa hipotesis merupakan salah satu 

tipe proposisi yang dapat langsung di uji. 

3. Fungsi Utama Hipotesis dalam Kajian Ilmiah 
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Kegunaan hipotesis dalam penelitian ataupun karya ilmiah 

terutama dalam penelitian kuantitatif mempunyai alasan utama 

yang mendukung pandangan tersebut antara lain  

a) Hipotesis bisa dikatakan untuk piranti kerja teori. 

Hipotesis tersebut dapat dilihat dari teori teori yang 

digunakan untuk menjelaskan permasalahan 

permasalahan yang akan diteliti. Contohnya adalah 

sebab akibat dari suatu konflik dapat dijelaskan dengan 

teori mengenai konflik. 

b) Hipotesis bisa diuji dan juga menunjukkan 

kemungkinan benar atau salah ataupun bisa di 

klasifikasikan.  

Hipotesis ialah alat yang mempunyai daya besar yang 

berguna untuk memajukan pengetahuan sebab 

membuat ilmuan bisa keluar dari pemikiran dirinya 

sendiri. 

c) Hipotesis dalam penelitian bisa digunakan sebagai dasar 

masalah maupun tujuan penelitiannya.  

Dalam sebuah masalah ataupun tujuan penelitiannya 

bisa nampak apakah penelitian tersebut menggunakan 

sebuah hipotesis ataupun tidak. Contohnya adalah 

penelitian tentang eksploras yang tujuannya adalah 

untuk mengumpulkan dan menggali sebanyak 

banyaknya data ataupun informasi yang tidak 

menggunakan hipotesis. Hal tersebut persis dengan 

penelitian deskriptif. Bisa berpendapat dengan tidak 

menggunakan hipotesis karena hanya membuat atau 

mengukur secara teliti mengenai fenomena yang 

ditelitinya. Tetapi ada yang beranggapan penelitian 

deskriptif bisa menggunakan hipotesis. Sedangkan untuk 

penelitian penjelasan yang mempunyai tujuan untuk 

menjelaskan hubungan antar variabel ialah harus 

menggunakan hipotesis. 
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d) Ada dua jenis hipotesis yang sering digunakan dalam 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

• Hipotesis Deskriptif 

Jenis hipotesis ini bersifat implisist atau 

cenderung tersembunyi. Karena ciri utama 

deksriptif maka tidak salah jika ciri utama jenis 

hipotesis ini yaitu bersifat atau bertujuan untuk  

memberikan gambaran sebenarnya mengenai 

sampel penelitian. 

• Hipotesis relasional 

Berbeda dengan hipotesis deskriptif yang 

memiliki sifat implisit atau cenderung 

tersembunyi, jenis hipotesis ini lebih bersifat 

ekplesit atau terbuka dimana hipotesis ini yang 

menunjukkan hubungan antara dua variabel 

atau lebih. 

e) Tahap-Tahap Penyusunan Hipotesis 

Perlu Anda ketahui bahwa dalam penentuan hipotesis 

perlu dilakukan beberapa tahapan agar dalam 

penyusunannya lebih memudah peneliti. Secara umum 

tahap-tahap penyusunan hipotesis adalah sebagai 

berikut: 

• Menentukan Masalah 

Hal utama yag perlu dilakukan sebelum 

menyusun suatu hipotesis yaitu terlebih dahulu 

memntukan masalah apa yang ingin dilakukan. 

Biasanya permasalah tersebut masih belum 

begitu jelas atau tidak dapat diterangkan oleh 

hukum atau teori tertentu. Penentuan masalah 

ini biasanya dilakukan karena bersifar urgent 

atau sangat penting untuk diteliti. 

• Menentukan Hipotesis Awal 

Hipotesis awal disini merupakan suatu dugaan 

atau asumsi terhadap suatu masalah yang terjadi. 
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Perlu Anda ketahui bahwa dalam penyusunan 

hipotesis awal ini dianggap penting karena tanpa 

adanya tahap ini pengamatan tidak akan terarah 

karena fakta-fakta yang ditemukan dirasa masih 

belum cukup untuk mendukung hasilnya. 

Sehingga hal tersebut akan mengganggu jalannya 

penelitian. 

• Mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan 

Tahap ketiga dalam penyusunan hipotesis 

adalah pengumpulan fakta. Dalam suatu 

penelitian ilmiah pengumpulan fakta menjadi 

hal yang sangat penting. Oleh karena itu perlu 

dilakukan pengumpulan fakta-fakta yang relevan 

sesuai dengan lapangan yang jumlah yang tidak 

terbatas. Peneliti bebas mencari fakta yang 

sebanyak mungkin untuk mencari kebenaran 

penelitiannya. 

• Formulasi hipotesi 

Setelah dilakukan pengumpulan fakta, tahap 

selanjutnya adalah membandingkan fakta-fakta 

yang ada yang kemudian mencari yang benar-

benar relevan dengan penelitiannya. 

• Pengujian Hipotesis 

Pengujian di sini maksudnya mencocokkan 

hipotesa-hipotesa yang sudah disesuaikan 

dengan keadaan yang dapat diamati atau sering 

didengar dengan istilah verifikasi atau 

pembenaran. Setelah dilakukan pengujian maka 

akan ditemukan apakah hipotesis awal tersebut 

dapat terbukti sesuai atau cocok dengan fakta. 

Namun jika fakta-fakta yang ditemukan di 

lapangan tidak sesuai dengan hipotesa nya maka 

hasil penelitian bisa disebut falsifikasi. 

Sedangkan untuk hipotesa yang tidak 
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terbantahkan lagi oleh dfakta disebut dengan 

koroborasi. Perlu diketahui bahwa hipotesa 

yang sering mendapatkan hasil konfirmasi atau 

kolaborasi maka dapat disebut sebagai teori. 

• Penerapan 

Penerapan ini merupakan tahapan terakhir 

karena pada tahap ini hasil hipotesis sudah 

dapat diketahui. 
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BAB SEPULUH 

Populasi Dan Sampel 

 

opulasi dan sampel merupakan salah satu bagian penting dalam 

penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan 

jenis objek penelitian ini, peneliti bisa menentukan metode 

penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. 

10.1. Pengertian Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel 

adalah sebagian dari populasi tersebut.  Nilai yang dihitung dan 

diperoleh dari populasi ini disebut dengan parameter. Populasi 

merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang 

peneliti. Misalnya 1000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait 

dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapat lain mengatakan 

bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang 

terkait dengan topik pada penelitian. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip 

dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh. Nilai hitungan 

yang diperoleh dari sampel inilah yang disebut dengan statistik. 

 

Menurut Sugiyono (2007: 115), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik 

P 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari 

keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi 

(Sugiyono, 2007: 116). 

 

Jika Populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak 

memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada 

populasi tersebut oleh karena beberapa kendala yang akan di hadapkan 

nantinya seperti: keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka dalam hal 

ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dan 

selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan 

mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk Populasi. 

Oleh karena itu sampel yang didapatkan dari Populasi memang harus 

benar-benar representatif (mewakili). 

 

Populasi itu seperti sebuah organisme, sedangkan sampel adalah organ. 

Sampel adalah bagian yang tidak terpisahkan dari populasi. Dan sampel 

dalam hal ini haruslah dapat mewakili karakteristik dari keseluruhan 

populasi. Dengan kata lain Populasi dan Sampel merupakan dua hal 

yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Melalui sampel ini seseorang 

dapat mengetahui karakter dari sejumlah subjek pada satu tempat 

tertentu. Misalnya ketika ingin meneliti karakter 100 orang dalam belajar, 

maka peneliti cukup mengambil sejumlah sampel dari 100 orang tadi 

untuk diteliti. Sehingga melalui sampel yang diambil akan diketahui 

karakter dari 100 orang tersebut. 

10.2. Kriteria Sampel 

Ada dua kriteria sampel yaitu: 

1. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari 

suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti 

2. Kriteria eksklusi.  

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan 

subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena 
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sebab-sebab tertentu Pertimbangan dalam menentukan kriteria 

eksklusi antara lain: 

a) Subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi 

responden penelitian, dan 

b) Subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika 

pengumpulan data dilakukan.  

10.3. Alasan Menggunakan Sampel 

Beberapa alasan mengapa penelitian lebih cenderung menggunakan 

sampel dibandingkan populasi: 

1. Ukuran populasi terlalu besar 

Bila ukuran populasi terlalu besar, rasanya sangat sulit untuk 

melakukan penelitian. Penggunaan sampel akan jauh lebih 

efektif dan efisien untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. 

2. Efisiensi biaya 

Dalam prosesnya, bisa jadi penggunaan populasi akan 

menimbulkan biaya yang sangat besar.  

3. Waktu yang lebih cepat 

Penelitian menggunakan sampel memungkinkan penyajian data 

dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada populasi. 

4. Sumber daya yang lebih efisien 

Sumber daya yang dimaksud adalah hal-hal pendukung lain 

seperti peralatan teknologi informasi pengolah data. Untuk 

mengolah data populasi dengan jumlah jutaan, tentunya 

membutuhkan perangkat penyimpan data dan komputer dengan 

spesifikasi yang tinggi. Hal ini akan jauh berbeda bila pendataan 

dilakukan dalam bentuk sampel. 

5. Penelitian yang tidak mungkin menggunakan populasi 

Dalam beberapa contoh penelitian, bisa jadi penggunaan 

populasi tidak dimungkinkan dan akan membahayakan objek 

dari populasi itu sendiri. Sebagai contoh, apakah kita yakin 

bahwa warna darah manusia itu seluruhnya berwarna merah? 

Apakah kita yakin darah yang berada di kepala dan di kaki 

benar-benar berwarna merah? Untuk memastikan hal tersebut, 
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kita tidak perlu menyedot seluruh darah dan memeriksa 

hasilnya. Cukup mengambil beberapa tetes di setiap bagian 

tubuh dan tentunya kita sudah bisa menarik kesimpulan dari hal 

tersebut. 

10.4. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian 

dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian 

(kesimpulan) kemudian dikenakan pada populasi (generalisasi).  

1. Manfaat sampling adalah: 

a) Menghemat biaya penelitian. 

b) Menghemat waktu untuk penelitian. 

c) Dapat menghasilkan data yang lebih akurat. 

d) Memperluas ruang lingkup penelitian. 

2. Syarat-syarat teknik sampling 

Teknik sampling bisa dilakukan bila populasi bersifat homogen 

atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya 

hampir sama. Dan apabila keadaan populasi bersifat heterogen, 

maka sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak 

representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik 

populasi. 

3. Jenis-jenis teknik sampling: 

a) Teknik sampling secara probabilitas 

Teknik sampling probabilitas atau random sampling 

merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan 

memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh 

anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan 

demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan 

sampel yang representatif. Teknik sampling semacam 

ini dapat dilakukan dengan teknik sampling secara 

rambang sederhana. Cara paling populer yang dipakai 

dalam proses penarikan sampel rambang sederhana 

adalah dengan undian. 
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• Teknik sampling secara sistematis (systematic 

sampling).  

• Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan 

cara mengambil setiap kasus (nomor urut) yang 

kesekian dari daftar populasi. 

• Teknik sampling secara rambang proporsional.  

Jika populasi terdiri dari sub populasi-sub populasi 

maka sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi. 

Dan adapun cara pengambilannya dapat dilakukan 

secara undian maupun sistematis. 

• Teknik sampling secara rambang bertingkat.  

Bila sub populasi-sub populasi sifatnya 

bertingkat, cara peng-ambilan sampel sama 

seperti pada teknik sampling secara 

proposiional. 

• Teknik sampling secara kluster (cluster 

sampling)Ada kalanya peneliti tidak tahu persis 

karakteristik populasi yang ingin dijadikan 

subjek penelitian karena populasi tersebar di 

wilayah yang amat luas. Untuk itu peneliti hanya 

dapat menentukan sampel wilayah, berupa 

kelompok klaster yang ditentukan secara 

bertahap. Teknik pengambilan sampel 

semacam ini disebut cluster sampling atau 

multistage sampling. 

b) Teknik sampling secara non probabilitas. 

Teknik sampling non probabilitas adalah teknik 

pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau 

ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut 

pertimbangan pakar. Dan beberapa jenis atau cara 

penarikan sampel dari populasi secara nonprobabilitas 

adalah sebagai berikut: 

• Purposive sampling atau judgmental sampling 
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Penarikan sampel dari populasi secara purposif 

adalah cara penarikan sampel yang dilakukan 

dengan memilih subjek berdasarkan kriteria 

spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. 

• Snowball sampling (penarikan sample secara 

bola salju). 

Penarikan sampel pada populasi berdasarkan 

pola ini dilakukan dengan menentukan sample 

pertama. Sampel berikutnya ditentukan 

berdasarkan informasi dari sample pertama, 

sampai ketiga ditentukan berdasarkan informasi 

dari sampel kedua, dan seterusnya sehingga 

jumlah sampel semakin besar, seolah-olah 

terjadi efek bola salju. 

• Quota sampling (penarikan sampel secara 

jatah). 

Teknik sampling ini dilakukan dengan atas 

dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. 

Biasanya yang dijadikan sampel penelitian 

adalah subjek yang mudah ditemui sehingga 

memudahkan pula proses pengumpulan data. 

• Accidental sampling atau convenience sampling 

Dalam penelitian, bisa saja terjadi diperolehnya 

sampel dari populasi yang tidak direncanakan 

terlebih dahulu sebelumnya. Melainkan secara 

kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi 

peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Dan 

proses diperolehnya sampel semacam ini 

disebut sebagai penarikan sampel secara 

kebetulan dari populasi. 

10.5. Penentuan Jumlah Sampel 

Bila jumlah populasi dipandang terlalu besar, dengan maksud untuk 

menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti tidak meneliti 
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seluruh anggota populasi melainkan akan menggunakan sampel. Bila 

peneliti bermaksud meneliti hanya sebagian dari populasi saja (sampel), 

pertanyaan yang selalu muncul adalah berapa jumlah sampel yang 

memenuhi syarat. Ada hukum statistik dalam menentukan jumlah 

sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel semakin menggambarkan 

keadaan populasi (Sukardi, 2004 : 55). 

 

1. Penentuan Jumlah Sampel Berdasarkan Karakteristik Populasi 

Bila populasi bersifat homogen maka tidak dituntut sampel yang 

jumlahnya besar. Misalnya saja dalam pemeriksaan golongan 

darah. Walaupun pemakaian jumlah sampel yang besar sangat 

dianjurkan, dengan pertimbangan adanya berbagai keterbatasan 

pada peneliti, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel 

minimal dengan syarat dan aturan statistika tetap terpenuhi 

sebagaimana dianjurkan oleh Isaac dan Michael (Sukardi, 2004 : 

55). Dengan menggunakan rumus tertentu (Sukardi, 2004: 55-

56), Isaac dan Michael memberikan hasil akhir jumlah sampel 

terhadap jumlah populasi antara 10 – 100.000. 

2. Simple random sampling 

Sampel acak sederhana adalah salah satu elemen dimana setiap 

populasi memiliki kesempatan dan independen yang sama 

untuk dijadikan sebagai sampel, yaitu sampel dipilih dengan 

metode pengacakan. Contoh teknik sampel acak sederhana 

yaitu: 

a) Lempar koin 

b) Lempar dadu 

c) Metode lotre/undian 

d) Blind folded method 

e) Random tables (menggunakan tabel acak) 

Keuntungan: 

a) Memerlukan pengetahuan minimum dari populasi 

b) Bebas dari kesubjektifan dan bebas dari kesalahan 

personal 

c) Memberikan data yang sesuai untuk tujuan kita 
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d) Observasi dari suatu sampel dapat digunakan untuk 

tujuan inferensial 

Kekurangan 

a) Keterwakilan dari sampel tidak dapat dipastikan pada 

metode ini 

b) Metode ini tidak menggunakan pengetahuan tentang 

populasi 

c) Keakuratan inferensial dari penemuan tergantung pada 

ukuran sampel 

3. Systematic sampling 

Teknik sistematis sampel merupakan perbaikan dari sampel 

acak sederhana. Metode ini mengharuskan melengkapi 

informasi tentang populasi. Harus ada daftar informasi populasi 

dari semua individu secara sistematis. 

Cara menentukan ukuran sampel: 

• n= ukuran sampel 

• N= ukuran populasi 

• N/n dikenal sebagai sampel sistematis.  

Jadi pada teknik ini populasi sampel perlu diatur dengan cara 

yang sistematis. 

Keuntungan: 

a) Merupakan metode yang sederhana untuk memilih 

sampel 

b) Meminimalisir biaya (saat ke lapangan) 

c) Menggunakan statistik inferensial 

d) Komprehensif (menyeluruh) dan mewakili populasi 

e) Observasi sampel dapat digunakan untuk 

menggeneralisasikan dan menarik kesimpulan 

Kekurangan: 

a) Tidak bebas dari kesalahan karena subjektifitas 

mengarah pada cara yang berbeda dari daftar sistematis 

oleh individu yang berbeda.  

b) Pengetahuan tentang populasi sangat penting. 

c) Informasi dari setiap individu sangat penting 
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d) Metode ini tidak dapat menjamin keterwakilan 

e) Adanya resiko dalam menggambarkan kesimpulan dari 

penelitian sampel 

Contoh : Misalnya  setiap unsur populasi yang keenam, 

yang bisa dijadikan sampel. Soal “keberapa”-nya satu 

unsur populasi bisa dijadikan sampel tergantung pada  

ukuran populasi dan ukuran sampel. Misalnya, dalam 

satu populasi terdapat 5000 rumah. Sampel yang akan 

diambil adalah 250 rumah dengan demikian interval di 

antara sampel kesatu, kedua, dan seterusnya adalah 25. 

4. Stratified sampling 

Merupakan perbaikan dari metode sebelumnya. Saat 

menggunakan teknik ini peneliti membagi populasi dalam 

tingkatan beberapa karakteristik dasar dan dari setiap kelompok 

homogenitas yang lebih kecil. Peneliti perlu memilih 

karakteristik atau kriteria yang lebih relevan pada penelitiannya. 

Stratified sampling ada tiga jenis: 

a) Disproportionate stratified sampling 

Ukuran dari sampel pada setiap kesatuan tidak 

seimbang terhadap ukuran satuan, tapi tergantung pada 

pertimbangan, termasuk keputusan seseorang dan 

kesepakatan. Metode sampel ini lebih efektif untuk 

membandingkan tingkatan yang mempunyai 

kemungkinan kesalahan. Hal ini kurang efisien untuk 

menentukan karakteristik populasi. 

b) Proportionate stratified sampling 

Keseimbangan sampel mengarah pada pemilihan dari 

setiap satuan sampel yang seimbang pada ukuran 

kesatuan. Keuntungan dari prosedur ini termasuk 

keterwakilan dengan mengarah pada variabel yang 

digunakan sebagai dasar dalam mengklasifikasikan 

kelompok dan meningkatkan kesempatan dalam 

membuat perbandingan antar tingkatan. 

c) Optimum allocation stratified sampling 
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Adalah perwakilan komprehensif yang lebih baik 

daripada stratified sampel yang lain. Hal ini mengarah 

terhadap penyeleksian kesatuan dari setiap strata yang 

perlu seimbang terhadap hubungan populasi strata. 

Keuntungan: 

• Perbaikan dari yang sebelumnya 

• Ini adalah metode objektif sampling 

• Observasi dapat digunakan untuk tujuan 

inferensial 

Kekurangan: 

Kekurangan berat dari metode ini adalah  

• sulit bagi peneliti untuk memutuskan kriteria 

relevan untuk stratifikasi 

• Hanya satu kriteria yang dapat digunakan untuk 

stratifikasi, tapi itu secara umum tampak lebih 

dari satu kriteria relevan untuk stratifikasi 

• Banyak memakan biaya dan waktu 
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BAB SEBELAS 

Skala Pengukuran 

 

11.1. Definisi dan Komponen Skala Pengukuran  

enurut Sugiyono (2007 ; 131), skala pengukuran 

(measurement) merupakan kesepakatan yamg digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan 

dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.. Pengukuran 

merupakan aturan-aturan pemberian angka untuk berbagai objek 

sedemikian rupa sehingga angka ini mewakili kualitas atribut. 

Pengukuran yang baik harus mempunyai sifat isomorphism dengan 

realitas. Artinya bahwa terdapat kesamaan yang dekat antara realitas yang 

diteliti dengan nilai yang diperoleh dari pengukuran. Oleh karena itu, 

suatu instrumen pengukur dipandang baik apabila hasilnya dapat 

merefleksikan secara tepat realitas dari fenomena yang hendak diukur. 

Pada dasarnya skala pengukuran dapat digunakan dalam berbagai 

bidang. Dengan menentukan skala pengukuran, maka nilai variabel yang 

diukur dengan instrumen tertentu dalam bentuk angka, sehingga akan 

lebih akurat, efisien dan komunikatif. Sebagai contoh, berat emas 19 

gram, berat besi 100 kg, suhu badan orang yang sehat 37 derajat Celsius, 

IQ seseorang 150. 

M 
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Tujuan pengukuran adalah menerjemahkan karakteristik data empiris ke 

dalam bentuk yang dapat dianalisis oleh peneliti. Titik fokus pengukuran 

adalah pemberian angka terhadap data empiris berdasarkan sejumlah 

aturan/prosedur tertentu. Prosedur ini dinamakan proses pengukuran 

yaitu investigasi mengenai ciri-ciri yang mendasari kejadian empiris dan 

memberi angka atas ciri-ciri tersebut. Adapun komponen yang 

dibutuhkan dalam setiap pengukuran adalah sebagai berikut:  

1. Kejadian empiris (empirical events).  

Kejadian empiris merupakan sejumlah ciri-ciri dari objek, 

individu, atau kelompok yang dapat diamati.  

2. Penggunaan angka (the use of number).  

Komponen ini digunakan untuk memberi arti bagi ciri-ciri yang 

menjadi pusat perhatian peneliti. Spesifikasi tingkat pengukuran, 

kemudian, diberikan dengan memberi arti bagi angka tersebut.  

3. Sejumlah aturan pemetaan (set of mapping rules).  

Komponen ini merupakan pernyataan yang menjelaskan arti 

angka terhadap kejadian empiris. Aturan-aturan ini 

menggambarkan dengan gamblang ciri- ciri apa yang kita ukur. 

Aturan-aturan pemetaan disusun oleh peneliti untuk tujuan 

studi. 

 

Proses pengukuran dapat digambarkan sebagai sederet tahap yang saling 

berkaitan yaitu sebagai berikut:  

1. Mengisolasi kejadian empiris.  

Aktivitas ini merupakan konsekuensi langsung dari masalah 

identifikasi dan formulasi. Intinya kejadian empiris dirangkum 

dalam bentuk konsep/konstruksi yang berkaitan dengan masalah 

penelitian.  

2. Mengembangkan konsep kepentingan.  

Yang dimaksud dengan konsep dalam hal ini adalah abstraksi 

ide yang digeneralisasi dari fakta tertentu.  

3. Mendefinisikan konsep secara konstitutif dan operasional.  
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Definisi konstitutif mendefinisikan konsep dengan konsep lain 

sehingga melandasi konsep berkepentingan. Jika suatu konsep 

telah didefinisikan secara konstitutif dan benar, berarti konsep 

tersebut telah siap untuk dibedakan dengan konsep lain. 

11.2. Skala Pengukuran Penelitian Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai 

dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis 

menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Skala 

pengukuran untuk penelitian kuantitatif antara lain adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Skala Nominal 

Menurut Dr Riduwan, MBA (2010 ; 81), skala nominal adalah 

skala yang paling sederhana disusun menurut jenis (kategorinya) 

atau fungsi bilangan. Dengan kata lain skala nominal yaitu angka 

yang tidak mempunyai arti hitung. Angka yang diterapkan hanya 

merupakan simbol/tanda dari objek yang akan dianalisis. Sebuah 

data dikatakan memiliki skala nominal, apabila angka-angka 

dalam rentangan skala pengukuran hanya berfungsi sebagai 

pengganti nama (label) atau kategori, tidak menunjukkan suatu 

kuantitas, maka skala pengukurannya disebut nominal. Angka-

angka pada skala nominal tidak merupakan urutan dalam suatu 

kontinum, melainkan menunjukkan kategori-kategori yang 

terlepas satu dengan yang lain. Skala nominal adalah tingkatan 

paling sederhana pada tingkatan pengukuran. Skala ini dipakai 

untuk menggolongkan objek-objek atau peristiwa ke dalam 

kelompok yang terpisah berdasar kesamaan atau perbedaan ciri-

ciri tertentu dari objek yang diamati. Ciri-ciri data berskala 

nominal antara lain adalah sebagai berikut:  

a) Hanya bersifat membedakan, tidak mengurutkan mana 

kategori yang lebih tinggi, mana kategori yang lebih 

rendah. 
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b) Memiliki kategori yang bersifat homogen, mutually 

exclusive dan exchaustive. Mutually exclusive dan 

exchaustive artinya setiap individu harus dapat 

dikategorikan hanya pada satu kategori saja dan setiap 

kategori harus mengakomodasi seluruh data. 

 

Dalam kegiatan penelitian, kita bisa saja memberikan angka 

pada kategori dalam variabel berskala nominal, namun angka 

yang ada tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan bobot 

dari kategori karena angka yang ada hanya bisa digunakan untuk 

membedakan antar kategori. Tidak adanya bobot yang bisa 

ditunjukkan angka yang digunakan, membuat kita bisa saja 

mengganti angka yang ada dengan sembarang angka. Skala 

nominal adalah pengukuran yang dilakukan untuk membedakan 

memberikan kategori, memberi nama, atau menghitung fakta-

fakta. Skala nominal akan menghasilkan data nominal atau 

diskrit, yaitu data yang diperoleh dari pengkategorian, 

pemberian nama, atau penghitungan fakta-fakta.  

Contoh penggunaan skala nominal adalah sebagai berikut:  

a) Berdasarkan kategori, misalnya responden dibagi 

berdasarkan jenis kelamin pria dan wanita.  

b) Berdasarkan nama, misalnya dari penelitian mengenai 

minibus di Medan ditemukan data bus menurut 

jalur/trayek dan diberi nama jalur 1, jalur 2, jalur 3, dan 

seterusnya.  

c) Berdasarkan data hitung, misalnya dari data PDB suatu 

negara ditemukan pangsa sektor pertanian sebesar 52%, 

sektor manufaktur sebesar 38%, dan sektor jasa sebesar 

10%. 

d) Skala nominal disebut juga dengan frequency data atau 

categorical data. Biasanya menggunakan kode berupa 

angka yang berguna sebagai label atau simbol kategori 

untuk membedakan dan tidak memperlihatkan besaran 

atau tingkatan. Sebagai contoh,  
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• jenis kelamin di beri angka sebagai simbol, 0 = 

laki-laki dan 1 = perempuan.  

• Status pernikahan, 1 = menikah dan 2 = tidak 

menikah. 

2. Skala Ordinal 

Menurut Dr Riduwan, MBA (2010 ; 82),  skala ordinal adalah 

skala yang didasarkan pada rangking diurutkan dari jenjang yang 

lebih tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Skala 

ordinal juga dikatakan sebagai suatu skala yang sudah 

mempunyai daya pembeda, tetapi perbedaan antara angka yang 

satu dengan angka yang lainnya tidak konsisten (tidak 

mempunyai interval yang tetap). Skala ordinal merupakan skala 

yang melekat pada variabel yang kategorinya selain 

menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya 

tingkatan yang berbeda. Setiap data ordinal memiliki tingkatan 

tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai 

tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang 

antar jenjang yang tidak harus sama. Dibandingkan dengan data 

nominal, data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. 

 

Sebuah data dikatakan memiliki skala ordinal, apabila angka-

angka dalam rentangan skala pengukuran tidak hanya 

menunjukkan kategori-kategori tertentu, tetapi juga 

menunjukkan hubungan kuantitas tertentu, yakni berupa 

tingkatan (gradasi). Apabila diperoleh data tersebut, maka skala 

pengukurannya disebut ordinal. Skala ordinal salah satu cirinya 

adalah adanya tingkatan, yaitu sebagai berikut:  

a) Sekelompok subjek disusun berturut-turut mulai dari 

yang paling tinggi (besar, kuat, baik) sampai kepada yang 

paling rendah (kecil, lemah, jelek) dalam hal atribut yang 

diukur.  

b) Angka-angka tidak menunjukkan seberapa besar 

(kuantitas) dalam arti absolut (titik nol tidak mutlak). 

Tidak ada kepastian tentang sama atau tidaknya jarak-
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jarak (perbedaan-perbedaan) antara angka-angka yang 

berurutan. 

c) Contoh skala ordinal adalah sebagai berikut: 

• Tingkat pendidikan: Taman Kanak-kanak (TK) 

= 1 Sekolah Dasar (SD) = 2 Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) = 3 Sekolah Menengah Atas 

(SMA) = 4 Diploma = 5 Sarjana = 62.  

• Tingkat kecantikan wanita:Sangat cantik = 4 

Cantik = 3 cukup Cantik = 2 Kurang Cantik = 1 

• Skala ordinal sering dipergunakan dalam 

pengukuran variabel-variabel sikap, pendapat, 

minat, preferensi, dan sebagainya yang sukar 

diukur secara absolut. Lebar rentangan yang 

menunjukkan rangking (ordinal) ini dapat 

dibuat selebar jumlah subjek, dapat pula 

dibatasi ke dalam beberapa rangking seperti: 1 = 

kurang, 2 = sedang, 3 = lebih; atau 1= sangat 

kurang, 2 = kurang, 3 = sedang, 4 = lebih, 5 = 

sangat lebih.  

• Dibandingkan dengan data nominal, data 

ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal 

urutan. Terhadap data ordinal berlaku 

perbandingan dengan menggunakan fungsi 

pembeda yaitu > dan <. Walaupun data ordinal 

dapat disusun dalam suatu urutan, namun 

belum dapat dilakukan operasi matematika ( +, 

– , x , : ). 

3. Skala Interval 

Menurut Dr Riduwan, MBA (2010 ; 84),  skala interval adalah 

skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang 

lain dan mempunyai bobot yang sama. Skala interval juga 

dikatakan sebagai suatu skala yang mempunyai rentangan 

konstan antara tingkat satu dengan yang aslinya, tidak 

mempunyai angka 0 mutlak.Pada skala interval perbedaan 
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antara satu kategori dengan kategori yang lain dapat kita ketahui. 

Skala interval tidak memiliki nilai nol absolut. Contohnya: pada 

temperatur, nilai 0 derajat Celsius tidak berarti bahwa tidak ada 

temperatur, nol derajat Celsius berarti titik beku air dan 

merupakan suatu nilai. Pada skala interval ini kita juga dapat 

mengatakan bahwa suhu 100 derajat Celsius berati lebih panas 

dua kali lipat dari suhu 50 derajat Celsius. 

 

Sebuah data dikatakan memiliki skala interval, apabila angka-

angka dalam skala pengukuran tidak hanya menunjukkan 

hubungan kuantitatif dalam bentuk gradasi (rangking), tetapi juga 

menunjukkan bahwa jarak atau perbedaan kuantitas antar dua 

angka yang berurutan selalu sama, maka skala pengukurannya 

disebut interval. Ciri-ciri skala interval adalah sebagai berikut:  

a) Angka-angka rangking (rank-order) ditetapkan 

berdasarkan atribut yang diukur. Jarak atau perbedaan 

kuantitas antar angka-angka yang berurutan selalu sama. 

Tidak ada kepastian tentang kuantitas absolut, sehingga 

tidak diketahui dimana letak angka nol absolut (angka 

nol yang menunjukkan kekosongan sama sekali akan 

atribut yang diukur). 

b) Ciri yang menonjol dalam skala interval adalah 

kesamaan jarak (interval) antar titik atau angka (kategori) 

dalam skala. Misalnya, perbedaan bilangan 90 dan 100 

dan perbedaan bilangan 120 dan 130 dalam skala IQ 

menunjukkan perbedaan kuantitas inteligensi yang 

sama. Apabila seorang peneliti mengembangkan sebuah 

skala sikap dan prosedur penerapannya dengan cara 

tertentu sehingga dapat diyakini bahwa perbedaan 

(interval) antar angka yang berurutan menunjukkan 

perbedaan kuantitas sikap yang sama, maka skala 

tersebut dapat dianggap interval. 

c) Contoh variabel yang berskala interval adalah jarak 

tempuh dengan kategori 0 sampai 25 km, 25 sampai 50 



 

178 

 

km, dan 50 sampai 75 km. Contoh variabel lain adalah 

lamanya penerbangan dengan kategori 1 sampai 2 jam, 

kategori 2 sampai 3 jam. Kategori yang ada dalam kedua 

variabel tersebut, jelas menunjukkan adanya bobot yang 

berbeda sehingga kita bisa katakan bahwa kendaraan 

yang memiliki jarak tempuh 0 sampai 25 km memiliki 

jarak tempuh yang lebih sedikit, dibanding kendaraan 

dengan jarak tempuh 25 sampai 50 km. Namun 

demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa kendaraan 

dengan jarak tempuh 25 sampai 50 km memiliki jarak 

tempuh dua kali dibanding kendaraan dengan jarak 

tempuh 0 sampai 25 km. 

4. Skala Rasio  

Menurut Dr Riduwan, MBA (2010 ; 85), Skala rasio adalah 

skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan 

mempunyai jarak yang sama. Misalnya umur seseorang dan 

ukuran timbangan berat badan badan seseorang keduanya tidak 

memiliki angka nol negatif. Artinya seseorang tidak dapat 

berumur di bawah nol tahun dan seseorang harus memiliki 

timbangan di atas nol pula. 

Skala rasio adalah tingkat skala yang tertinggi karena menyatakan 

kuantitas yang absolut dan hasil pengukurannya dapat 

dipergunakan untuk semua keperluan analisis dalam penelitian 

dengan menggunakan semua prosedur statistik. Skala rasio 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Angka-angka yang menunjukkan rangking (rank-order) 

telah ditentukan sebelumnya berdasarkan atribut yang 

diukur. Interval (jarak) antar angka-angka yang 

berurutan menunjukkan jarak yang sama.  

b) Mempunyai nilai nol absolut, artinya jarak antara tiap 

angka dalam skala dengan titik nol absolut dapat 

diketahui, secara eksplisit atau secara rasional. 

c) Contoh variabel yang berskala rasio adalah penghasilan, 

dengan kategori 5 juta, 10 juta, dan 15 juta. Contoh lain 



 

179 

 

berat badan dengan kategori 32 kg, 64 kg, dan 75 kg. 

Jika kita perhatikan kategori dari variabel berskala rasio, 

kita bisa perbandingkan antara kategori satu dengan 

yang lain. Orang yang berat badannya 64 adalah dua kali 

berat badan orang yang beratnya 32. Demikian pula, 

orang yang penghasilannya 10 juta adalah dua kalinya 

dari orang yang penghasilannya 5 juta. Kita bisa 

memperbandingkan nilai yang ada karena kedua 

kategori tersebut dimulai dari titik nol yang sama. 

 

Skala rasio merupakan skala yang melekat pada variabel yang 

kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga 

menunjukkan adanya tingkatan yang berbeda, menunjukkan 

adanya rentang nilai, serta bisa diperbandingkan. Data rasio 

adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh 

data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah 

data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena 

dilengkapi dengan titik Nol absolut (mutlak) sehingga dapat 

diterapkannya semua bentuk operasi matematik ( + , – , x, :). 

11.3. Skala Pengukuran dalam Penelitian  

Terdapat berbagai skala pengukuran yang biasa dipergunakan dalam 

penelitian Administrasi, Pendidikan, Ekonomi, Bisnis ataupun Sosial, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Skala Likert  

Menurut Sugiyono (2007 ; 132) skala likert adalah skala yang 

dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala 

atau fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi 

dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel 

dijabarkan menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. 

Indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak 

untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyaan atau 
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pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban 

dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap 

yang diungkapkan dengan kata-kata. Jawaban setiap item 

instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif. 

Contoh pilihan jawaban pada instrumen yang menggunakan 

skala Likert seperti terlihat pada tabel di bawah ini: 

 
Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat 

dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Contoh 

item pertanyaan dan pembobotan dalam skala Likert dengan 

bentuk checklist adalah sebagai berikut: 

 
  

Keterangan Pembobotan:  

• SS (Sangat Setuju) = skor 5  

• ST (Setuju) = skor 4  

• RG (Ragu-ragu) = skor 3  

• TS (Tidak Setuju) = skor 2  

• STS (Sangat Tidak Setuju) = skor 1 

2. Skala Guttman  
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Skala Guttman adalah skala kumulatif disebut juga sebagai skala 

scalogram yang sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang 

kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang diteliti, yang sering 

disebut atribut universal. Skala pengukuran dengan tipe ini akan 

didapat jawaban yang tegas, yaitu "ya atau tidak", "benar atau 

salah", "pernah atau tidak pernah", "positif atau negatif", "Setuju 

atau tidak setuju", dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat 

berupa data interval atau rasio dikhotomi (dua alternatif). Jadi 

kalau pada skala Likert terdapat 3,4,5,6,7 interval, dari kata 

"sangat setuju" sampai "sangat tidak setuju", maka pada skala 

Guttman hanya ada dua interval yaitu "setuju" dan "tidak setuju". 

Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin 

mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan 

yang ditanyakan. 

Skala Guttman selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, 

juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawaban dapat dibuat 

skor tertinggi satu dan terendah nol. Misal untuk jawaban setuju 

diberi skor 1 dan tidak setuju diberi skor 0. Contoh instrumen 

yang menggunakan skala Guttman dapat dilihat pada gambar 

tabel di bawah ini: 

 
3. Skala Semantic Defferential  

Skala Semantic Defferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala 

ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya 

tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu 

garis kontinum yang jawaban "sangat positifnya" terletak di bagian 

kanan garis, dan jawaban yang "sangat negatif" terletak di bagian 

kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data 
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interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur 

sikap/karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. 

Skala ini berbeda dengan skala Likert yang menggunakan 

cecklist atau pilihan ganda, pada skala ini responden langsung 

diberi pilihan bobot hal yang dimaksud dari yang positif sampai 

negatif. Responden bisa memberikan jawaban dengan 

mencentang atau memberi tingkatan jawaban. Jawaban 

responden terletak pada rentang jawaban positif sampai dengan 

negatif. Hal ini tergantung pada persepsi responden kepada yang 

dinilai. Gambar di bawah ini adalah contoh instrumen yang 

menggunakan skala Semantic Defferensial. 

 
4. Skala Rating  

Skala model rating scale, responden tidak akan menjawab salah 

satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi 

menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Dengan 

demikian skala rating lebih luwes, fleksibel dan tidak terbatas 

dalam mengukur sikap saja, namun untuk mengukur persepsi 

atau penilaian responden terhadap sebuah fenomena lainnya. 

Seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, 

kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan dan 

lain-lain. 

Dengan skala rating, data mentah yang didapatkan berbentuk 

angka, selanjutnya ditafsirkan dalam pemahaman kualitatif. 

Jawaban responden senang atau tidak senang, setuju atau tidak 

setuju, pernah atau tidak pernah. Yang penting bagi penyusun 

instrumen dengan rating scale adalah harus dapat mengartikan 

setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap 

item instrumen. Orang tertentu memilih jawaban angka 2, tetapi 
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angka 2 oleh orang tertentu belum tentu sama maknanya dengan 

orang lain yang juga memilih jawaban dengan angka 2. Contoh 

instrumen dengan menggunakan skala rating dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 
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BAB DUA BELAS 

Teknik Pengumpulan Data 

 

enelitian dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan secara 

sistematis yang ditujukan pada penyediaan  informasi untuk 

menyelesaikan masalah. Sebagai suatu kegiatan sistematis 

penelitian harus dilakukan dengan metode tertentu yang dikenal dengan 

istilah metode penelitian,yakni suatu cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan  kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini harus didasari 

ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam 

menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, 

tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, 

pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat 

menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah 

yang dihadapi atau yang diteliti. 

 

Dalam penelitian ilmiah, agar data yang kita kumpulkan menjadi valid, 

maka kita harus mengetahui bagaimana cara-cara pengumpulan data 

P 
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dalam penelitian itu, sehingga data yang kita peroleh dapat menjadi 

pendukung terhadap kebenaran suatu konsep tertentu. Dan dalam 

kegiatan penelitian, keberadaan instrumen penelitian merupakan bagian 

yang sangat integral dan termasuk dalam komponen metodologi 

penelitian karena instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang 

sedang diteliti.Instrumen itu alat, sehingga instrumen penelitian itu 

merupakan alat yang digunakan dalam penelusuran terhadap gejala-gejala 

yang ada dalam suatu penelitian guna membuktikan kebenaran atau 

menyanggah suatu hipotesa-hipotesa tertentu. Suatu intrumen yang baik 

tentu harus memiliki validitas dan reliabilitas yang baik.Untuk 

memperoleh instrumen yang baik tentu selain harus diujicobakan, 

dihitung validitas dan realibiltasnya juga harus dibuat sesuai kaidah-

kaidah penyusunan instrumen. Menyusun instrumen merupakan suatu 

proses dalam penyusunan alat evaluasi karena dengan mengevaluasi kita 

akan memperoleh data tentang objek yang diteliti. Oleh karena itu, 

menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam  prosedur  

penelitian yang tak dapat dipisahkan antara yang satu terhadap  yang 

lainnya. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga kesinambungan data 

yang dikumpulkan dengan pokok permasalahan yang dibuat dalam 

rangka pengujian terhadap hipotesa-hipotesa yang dibuat. 

12.1. Pengertian Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Riduwan (2010 ; 97), metode pengumpulan data adalah teknik 

atau cara – cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data, melalui 8 tahap, sebagai berikut : 

1. Tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli 

Pengumpulan data biasanya diawali dengan mengumpulkan 

informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Informasi- informasi tersebut dapat diperoleh melalui peninjau 

literatur yang relevan dan konsultasi dengan para ahli. Melalui 

usaha-usaha ini peneliti berusaha memahami benar-benar isu 

penelitian, konsep, dan variable-variabel yang dipergunakan oleh 

peneliti lain dalam mempelajari hal yang serupa di masa lalu, 
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dan hipotesis-hopotesis yang pernah diteliti pada waktu lalu. 

Perlu juga dipahami ciri-ciri orang yang menjadi responden kita 

dalam penelitian. 

2. Mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok 

masyarakat di mana data akan dikumpulkan. 

Maksudnya supaya peneliti yang bersangkutan dapat diterima di 

dalam kelompok masyarakat itu dan memahami berbagai 

kebiasaan yang berlaku di dalamnya. Untuk itu perlu dikaitkan 

pendekatan terhadap tokoh- tokoh yang bersangkutan. 

3. Membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan 

responden dan lingkungannya 

Untuk maksud tersebut peneliti perlu mempelajari kebiasaan- 

kebiasaan respondennya termasuk cara mereka berpikir, cara 

mereka melakukan sesuatu, bahasa yang dipergunakan, waktu 

luang mereka, dan sebagainya. 

4. Uji coba atau pilot study 

Pengumpulan data didahului dengan uji coba instrumen 

penelitian pada sekelompok masyarakat yang merupakan bagian 

dari populasi yang bukan sample. Maksudnya untuk mengetahui 

apakah instrument tersebut cukup handal atau tidak, 

komunikatif, dapat dipahami, dan sebagainya. 

5. Merumuskan dan menyusun pertanyaan 

Setelah hasil uji coba itu dipelajari, disusunlah instrumen 

penelitian dalam bentuknya yang terakhir berupa pertanyaan-

pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pertanyaan itu 

harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga ia mengandung 

makna yang signifikan dan substansif. 

6. Mencatat dan memberi kode (recording and coding) 

Melalui instrumen penelitian yang telah dipersiapkan, dilakukan 

pencatatan terhadap data yang dibutuhkan dari setiap 

responden. Informasi- informasi yang diperoleh dari pencatatan 

ini diberi kode guna memudahkan proses analisis. 

7. Cross checking, validitas, dan reliabilitas 
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Tahap ini terdiri atas cross checking terhadap data yang masih 

diragukan kebenarannya, serta memeriksa validitas dan 

reliabilitasnya. Pengorganisasian dan kode ulang data yang telah 

terkumpul supaya dapat dianalisis. 

8. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama 

dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang 

diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang 

paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan 

reliable. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data 

adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan 

hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan 

dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian, 

akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu 

penelitian. Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya 

merupakan kegiatan penggunaan metode dan instrumen yang 

telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Secara 

sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau 

kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau 

menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi 

penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Dalam prakteknya, 

pengumpulan data ada yang dilaksanakan melalui pendekatan 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dengan kondisi tersebut, 

pengertian pengumpulan data diartikan juga sebagai proses yang 

menggambarkan proses pengumpulan data yang dilaksanakan 

dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. 

Pengumpulan data, dapat dimaknai juga sebagai kegiatan peneliti 

dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang 

diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (untuk 

penelitian kualitatif), atau menguji hipotesis (untuk penelitian 

kuantitatif). 
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12.2.  Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi penelitian, 

apakah kuantitatif atau kualitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal 

teknik pengumpulan data: observasi, focus group discussion (FGD), 

wawancara mendalam (indent interview), dan studi kasus (case study). 

Sedangkan dalam penelitian kuantitatif dikenal teknik pengumpulan 

data: angket (questionnaire), wawancara, dan dokumentasi. Beberapa 

teknik pengumpulan data secara umum adalah sebagai berikut : 

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuwan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Melalui 

observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari 

perilaku tersebut. Observasi dibedakan menjadi observasi 

berpartisifasi (participant observastion), Observasi secara terang-

terangan dan tersamar (overt observastion and covert 

observastion), observasi yang tak berstruktur (unstructured 

observation), masing-masing tipe dan jenis observasi tersebut 

digunakan sesuai dengan karakteristik objek material sumber 

data penelitian. 

a) Observasi Partisipatif (participant 

observastion)Observasi partisipatif merupakan 

seperangkat strategi dalam penelitian yang tujuannya 

adalah untuk mendapatkan data yang lengkap.Hal ini 

dilakukan dengan mengembangkan keakraban yang 

dekat dan mendalam dengan satu kelompok orang 

dilingkungan alamiah mereka.Dalam penelitian ini 

peneliti menetapkan sejumlah tujuan dan menempatkan 

dirinya sebagai bagian dari objek yang sedang di 

telitinya. Dalam observasi partisipatif, peneliti 

mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan 

apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam 

aktivitas mereka. Dalam observasi partisipatif terdapat 

beberapa kategori peran partisipan yang terjadi di 
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lapangan penelitian kualitatif. Kategori peran partisipan 

dilapangan yaitu: 

• Peran serta lengkap, yaitu peran pengamat 

dalam hubungan ini menjadi anggota penuh 

dari yang diamati. Pengamat akan memperoleh 

informasi tentang apapun dari yang diamati, 

termasuk yang barang kali yang dirahasiakan. 

• Peran serta sebagai pengamat, yaitu peneliti 

dalam hubungan ini berperan sebagai pengamat 

(ply on the wall). Statusnya sebagai anggota 

dalam hubungan ini sebenarnya hanya sebatas 

pura-pura saja, sehingga tidak melebur secara 

fisik maupun psikis dalam pengertian yang 

sesungguhnya.  

• Pengamat sebagai pemeran serta, dalam 

hubungan ini peneliti sebagai pengamat ikut 

melakukan apa yang di lakukan oleh nara 

sumber sebagai yang teramati meskipun belum 

sepenuhnya. 

• Pengamat penuh, dalam hubungan ini 

kedudukan pengamat dan yang diamati 

terpisah, informasi diteruskan satu arah saja, 

sehingga subjek tidak merasa diamati. 

b) Observasi Terus Terang atau Tersamar 

Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa ciri penelitian 

kualitatif diantaranya adalah untuk menemukan dan 

mengungkap fakta yang ada di lapangan secara alamiah 

(natural setting). Konsekuensinya peneliti harus secara 

cermat dan bijaksana menerapkan teknik pengumpulan 

data di lapangan pada nara sumber, agar benar-benar 

data diperolehnya bersifat alamiah. Oleh karena itu 

dalam observasi peneliti dalam pengumpulan data 

“menyatakan terus terang kepada sumber data (kepada 

masyarakat yang ditelitinya, bahwa peneliti sedang 
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melakukan observasi dalam penelitian”. Pada tipe ini 

semua proses yang dilakukan oleh peneliti diketahui 

semuanya oleh orang yang diteliti. “Tapi dalam suatu 

saat peneliti tidak terus terang atau tersamar dalam 

observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data 

yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. 

Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, 

maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan 

observasi. 

c) Observasi Tak Berstruktur 

Dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak 

terstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus 

observasi akan berkembang selama kegiatan observasi 

berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah jelas 

seperti dalam penelitian kuantitatif, maka observasi 

dapat dilakukan secara berstruktur dengan 

menggunakan pedoman observasi. Observasi tidak 

terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa yang akan di observasi. Hal 

ini dikarenakan peneliti tidak tahu secara pasti tentang 

apa yang akan diamati. Dalam melaksanakan penelitian 

tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tapi 

hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Dari ketiga 

objek tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi 

beberapa item pokok, yaitu; Ruang (tempat) dalam 

aspek fisiknya; Pelaku yaitu semua orang yang terlibat 

dalam situasi; Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan orang 

dalam situasi itu; Objek, yaitu benda-benda yang 

terdapat di tempat itu; Perbuatan, yaitu tindakan-

tindakan tertentu; Kejadian atau peristiwa, yaitu 

rangkaian kegiatan; Waktu, yaitu menyangkut urutan 

kegiatan, tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai dan emosi; 

Perasaan yang dirasakan dan dinyatakan. 
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2. Questioner (Kuesioner/Angket) 

Questioner disebut pula angket atau self administrated 

questioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk 

diisi. Berdasarkan cara menyusun pertanyaan dalam teknik 

questioner ini dibagi menjadi dua: 

a) Kuesioner terbuka (Opened and Items) 

Adalah suatu kuesioner dimana pertanyaan-pertanyaan 

yang dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan 

sehingga responden dapat bebas/terbuka luas untuk 

menjawabnya sesuai dengan pendapat/pandangan dan 

pengetahuannya. 

Kelebihan kuesioner terbuka; 

• Menyusun pertanyaan sangat mudah, 

• Memberikan kebebasan kepada responden 

untuk menjawab dan mencurahkan isi hati dan 

pemikirannya. 

Kelemahan kusioner terbuka; 

• Untuk peneliti sangat sulit mengolah dan 

mengelompokkan jawaban karena sangat 

bervariasinya jawaban yang diberikan oleh 

responden,  

• Pengolahan jawaban memakan waktu yang 

lama, satu dan lain hal peneliti harus membaca 

satu persatu,  

• Untuk peneliti mungkin menimbulkan rasa 

bosan karena tulisannya sulit dibaca, kalimat 

tidak jelas dari jawaban yang diberikan oleh 

responden, 

• Rasa malas akan timbul pada responden 

yangtidak mempunyai banyak waktu luang 

untuk menjawab. 

b) Koesioner tertutup (Closed and Items) 
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Adalah suatu kuesioner dimana pertanyaan-pertanyaan 

yang dituliskan telah disediakan jawaban pilihan, 

sehingga responden tinggal memilih salah satu dari 

jawaban yang telah disediakan. 

Kelebihan kuesioner tertutup; 

• Untuk peneliti, mudah mengolah jawaban yang 

masuk, 

• Untuk peneliti, waktu yang dimanfaatkan dalam 

pengelompokkan jawaban menjadi singkat 

karena dapat memanfaatkan bantuan 

enumerator, 

• Untuk responden, mudah memilih jawaban, 

• Untuk responden, dalam mengisi jawaban 

mmerlukan waktu singkat. 

f) Kelemahan kuestioner tertutup 

• Untuk peneliti, dalam penyusunan pertanyaan 

perlu berhati-hati agar tidak ditafsirkan lain 

(berarti ganda) 

• Untuk responden, kebebasan menjawab merasa 

dibatasi. 

 

3. Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang 

dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang 

diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Wawancara 

lapangan adalah produksi bersama peneliti dan anggota. Anggota 

yang peserta aktif yang wawasan, perasaan, dan kerjasama 

merupakan bagian penting dari proses diskusi yang 

mengungkapkan makna subjektif. Kehadiran pewawancara dan 

dari keterlibatan bagaimana dia mendengarkan, menghadiri, 

mendorong, menyela, digresses, memulai topik, dan berakhir 
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tanggapan-merupakan bagian integral akun responden. Macam-

macam Interview / wawancara yakni : 

a) Wawancara terstruktur (structured interview);  

b) Wawancara semiterstruktur (semistructure Interview);  

c) Wawancara tak berstruktur (unstructured Interview). 

Ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian, yaitu: 

a) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan 

dilakukan. 

b) Menyimpan pokok-pokok masalah yang akan menjadi 

bahan pembicaraan. 

c) Mengawali atau membuka alur wawancara. 

d) Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan 

mengakhirinya. 

e) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 

f) Mengidentifikasikan tindak lanjut hasil wawancara yang 

telah diperoleh. 

Beberapa jenis yang dapat dinyatakan dalam wawancara adalah: 

a) Pengalaman dan perbuatan responden, yaitu apa yang 

telah dikerjakannya atau yang lazim dikerjakannya. 

b) Pendapat, pandangan, tanggapan, tafsiran atau 

perkiraanya tentang sesuatu. 

c) Perasaan, respons emosional, apakah ia merasa cemas, 

takut, senang, gembira,curiga, jengkel dan sebagainya 

tentang sesuatu. 

d) Pengetahuan, fakta-fakta, apa yang diketahuinya tentang 

sesuatu. 

e) Penginderaan, apa yang dilihat, didengar, dirabah, 

dikecap atau diciumnya, diuraikan secara deskriptif. 

f) Latar belakang pendidikan, pekerjaan, daerah asal, 

tempat tinggal, keluarga dan sebagainya. 

Beberapa aspek di atas dipersiapkan agar dapat mengantisipasi 

kekosongan terhadap sesuatu yang hendak ditanyakan. Materi 

pertanyaan dapat melingkupidimensi waktu, seperti tentang apa-
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apa yang dikerjakan responden di masa lampau, sekarang dan 

akan datang. Dan pada intinya pertanyaan-pertanyaan yang 

dirumuskan harus berpedoman pada arah penelitian atau harus 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

Alat-alat wawancara dapat dibedakan sebagai berikut : 

a) Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua 

pembicaraan atau percakapan dengan sumber data, 

sekarang sudah banyak komputer-komputer kecil, 

notebook yang dapat digunakan untuk mencatat hasil 

pembicaraan 

b) Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua 

percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape 

recorder dalam wawancara perlu memberi tahu kepada 

informan boleh atau tidak. 

c) Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang 

melakukan pembicaraan dengan informan/sumber data. 

Dengan adanya foto-foto ini dapat meningkatkan 

keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin, karena 

peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data. 

 

4. Document (Dokumen) 

Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya menumental 

dari seseorang lainnya.Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan.Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa, film, video, CD, DVD, cassete, dan lain-

lain.Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, karya 

lukis, patung naskah, tulisan, prasasti dan lain sebagainya. Secara 

interpretatif dapat diartikan bahwa dokumen merupakan rekaman 

kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat merupakan catatan 

anekdotal, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Dokumen 

kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang 

beragam, file siswa dan pegawai, diskripsi program dan data statistik 
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pengajaran. Nasution menjelaskan bahwa:” ada sumber yang non 

manusia (non human resources), antara lain adalah dokumen, foto 

dan bahan statistik. 

Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

sekunder manakala dokumen tersebut memiliki nilai. Menurut 

Wang dan Soergel (1998), nilai kegunaan dokumen dapat dilihat 

dari beberapa hal sebagai berikut: 

a) Evistemic values, yaitu suatu dokumen keberadaannya 

sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan akan 

pengetahuan atau informasi yang tidak/belum diketahui. 

Nilai evistemic merupakan prasyarat bagi semua 

dokumen. 

b) Functional values, yaitu suatu dokumen yang 

keberadaannya sangat berguna karena memberi 

konstribusi pada penelitian yang dilakukan. Dokumen 

akan berguna karena berisi teori, data pendukung 

empiris, atau metodologi. 

c) Conditional values, yaitu suatu dokumen sangat berguna 

apabila muncul beberapa kondisi atau syarat terpenuhi, 

atau terdapat dokumen lain yang dapat memperkuat 

dokumen tersebut. 

d) Social values, yaitu suatu dokumen keberadaannya 

sangat berguna dalam hubungan dengan kelompok atau 

individu. Seperti berhubungan dengan guru, tokoh 

masyarakat, kiyai, ulama’, atau tokoh lainnya. 

Jadi hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan dapat 

dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan 

dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan 

autobiografi. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila 

didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang 

telah ada. 

12.3.  Jenis-Jenis Data 

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis data, terdiri atas: 
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1. Berdasarkan tipe penelitian terdiri atas: 

a) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dapat diinput ke dalam 

skala pengukuran statistik. Fakta dan fenomena dalam 

data ini tidak dinyatakan dalam bahasa alami, melainkan 

dalam numerik. 

b) Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir 

semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan 

kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena 

yang diamati. 

2. Berdasarkan sumber terdiri atas: 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti 

sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum 

pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara 

tertentu atau pada periode waktu tertentu. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh 

orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini biasanya 

berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga atau organisasi seperti BPS dan lain-lain. 

3. Berdasarkan cara memperoleh terdiri atas: 

a) Data Observasional 

Data observasi adalah data yang ditangkap in situ. Data 

ini sekali jadi atau tidak bisa diulang, diciptakan atau 

diganti. 

b) Data Wawancara 

Data wawancara adalah data yang diperoleh melalui 

tanya-jawab antara peneliti dan informan. Data ini bisa 

divalidasi menggunakan triangulasi. 

c) Data Eksperimental 
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Data eksperimental adalah data yang dikumpulkan 

dalam kondisi terkendali, in situ atau berbasis 

laboratorium dan harus bisa direproduksi. 

4. Berdasarkan format berkas 

a) Data Kuantitatif  

Contoh: SPSS, SAS, Microsoft Ecel, XML dan lain-lain 

b) Data Kualitatif 

Contoh: Microsoft Word, Rich Text Format, HTML 

dan lain-lain 

12.4. Prinsip-Prinsip Pengumpulan Data 

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses 

pengumpulan data, yakni sebagai berikut: 

1. Data-data yang digali atau dikumpulkan harus berdasarkan 

kondisi obyektif dari lokasi penelitian, jangan direka atau dikira-

kira oleh pemikiran 

2. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian harus relevan 

dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, harus melalui 

analisis try out (uji coba) instrumen. Pada umumnya, analisis uji 

coba instrumen, setidaknya menganalisis sisi validitas 

(kesahihan) dan reliabilitas. Sementara dalam penelitian 

kualitatif, kesahihan data lapangan sangat dipengaruhi oleh 

keterampilan peneliti dalam proses pengumpulan data. Oleh 

karena itu, terdapat perbedaan mendasar proses pengumpulan 

data dalam penelitian kuantitatif dengan 

3. Pihak-pihak yang dihubungi atau disebut sampel penelitian 

(untuk penelitian kuantitatif) dan subyek penelitian (untuk 

penelitian kualitatif) harus relevan dengan apa yang hendak 

4. Prinsip kerahasiaan (confidencial), dimana nama-nama sampel 

atau responden penelitian harus dijamin kerahasiaannya. Oleh 

karena itu, sebaiknya untuk mengidentifikasi identitas sampel, 

sebaiknya digunakan kodefikasi. 
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5. Beberapa isu etis yang harus diperhatikan ketika mengumpulkan 

data antara lain : 

a) Memperlakukan informasi yang diberikan responden 

dengan memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga 

pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab 

peneliti  

b) Peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak 

benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Dengan 

demikian, peneliti harus menyampaikan tujuan dari 

penelitian kepada subjek dengan informasi pribadi atau 

yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan, 

dan jika hal tersebut mutlak diperlukan untuk 

penelitian, maka penyampaiannya harus diungkapkan 

dengan kepekaan yang tinggi kepada responden, dan 

memberikan alasan spesifik mengapa informasi tersebut 

dibutuhkan untuk kepentingan penelitian. 

c) Apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan 

kehormatan subjek tidak boleh dilanggar 

d) Tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon 

survei dan responden yang tidak mau berpartisipasi 

tetap harus 

e) Dalam study lab, subjek harus diberitahukan 

sepenuhnya mengenai alasan eksperimen setelah 

mereka berpartisipasi dalam studi 

f) Subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang 

mengancam mereka, baik secara fisik maupun 

6. Tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam 

melaporkan data yang dikumpulkan selama study. 
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BAB TIGA BELAS 

Teknik Analisis Data 

 

13.1. Teknik, Jenis Analisis dan Pengolahan Data 

eknik analisis data adalah metode dalam memproses data 

menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, kita perlu 

menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis 

data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan 

penelitian yang tengah dikerjakan. 

 

Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang 

dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instumen penelitian, 

seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini 

dilakukan agar data lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan. 

 

Bergantung pada jenis datanya, ada dua jenis teknik analisis data dalam 

penelitian. Dua jenis teknik analisis data adalah teknik analisis data 

kualitatif dan kuantitatif. 

1. Teknik Analisis Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau 

bersifat non numerik. Teknik analisis data kualitatif pada 

T 
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umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan. 

Beberapa teknik analisis data kualitatif antara lain: 

a) Analisis Konten 

Teknik analisis konten diperlukan ketika kita harus 

memahami keseluruhan tema pada data kualitatif yang 

kita miliki. Dalam metode penelitian ini, kita dapat 

menerapkan kode warna untuk tema atau ide tertentu. 

Penguraian data tekstual seperti ini membantu kita 

menemukan rangkaian data yang paling umum. 

b) Analisis Naratif 

Teknik analisis naratif fokus pada bagaimana suatu ide 

atau cerita dikomunikasikan kepada seluruh bagian 

terkait. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk 

membuat interpretasi tentang penilaian pelanggan, 

proses operasional, perasaan karyawan terhadap 

pekerjaannya, dan lain-lain. Teknik analisis data 

kualitatif naratif dapat membantu kita memahami dan 

mengembangkan kultur atau budaya suatu organisasi 

seperti perusahaan. Metode penelitian kualitatif naratif 

juga membantu kita dalam membuat rencana strategi 

pemasaran. 

c) Analisis Wacana 

Selain teknik analisis naratif, teknik analisis wacana juga 

digunakan untuk menganalisis interaksi orang. 

Perbedaan keduanya terletak pada fokus. Metode 

penelitian kualitatif analisis wacana lebih fokus pada 

konteks sosial dimana komunikasi antara responden 

dan peneliti terjadi. 

 

2. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data numerik yang dapat dihitung secara 

akurat. Salah satu contoh data numerik dalam metode penelitian 

kuantitatif yaitu hasil survey responden. Teknik analisis data 

kuantitatif pada umumnya menggunakan model matematika, 
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model statistik, dan lain-lain. Beberapa teknik analisis data 

kuantitatif yaitu: 

a) Analisis Deskriptif 

Teknik analisis data kuantitatif deskriptif dilakukan 

ketika kita melihat performa data di masa lalu untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data 

kuantitatif ini digunakan ketika kita berhadapan dengan 

data dalam volume yang sangat besar seperti data sensus 

penduduk. 

b) Analisis Inferensial 

Teknik analisis data kuantitatif inferensial menggunakan 

rumus statistik. Hasil yang diperoleh dari perhitungan 

tersebut  digunakan sebagai dasar untuk membuat 

kesimpulan yang berlaku secara umum (generalisasi). 

 

Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan 

yang harus kita lalui dalam mengolah data yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini, kita mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan. 

2. Penyuntingan (Editing) 

Yang dimaksud dengan editing dalam analisa data adalah 

kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan pengisian 

instrumen pengumpulan data, seperti daftar pertanyaan yang 

telah dikembalikan oleh responden. 

3. Pengodean (Coding) 

Coding dalam penelitian yaitu proses identifikasi dan klasifikasi 

dengan memberikan simbol berupa angka pada tiap jawaban 

responden berdasarkan variabel yang diteliti. 

4. Tabulasi 

Pada tahapan ini kita melakukan data entri, menyusun, dan 

menghitung data yang telah dikodekan ke dalam tabel. 
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13.2. Konsep Dasar Pengujian Hipotesis 

1. Statistik penelitian  

Hipotesis ialah taksiran terhadap parameter populasi melalui 

data sampel yang diperolah. Penelitian didasarkan pada data 

populasi atau sampling total pengujian hipotesis statistik. ada dua 

perbedaaan yang mendasar pengertian hipotesis menurut 

statistik dan penelitian. Dalam penelitian, hipotesis sebagai 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. 

menurur deskriptif dalam statistik, penelitian berdasarkan pada 

populasi. menurut deskriptif dalam penelitian menunjukkan 

tingkat ekspansi yang berarti menanyakan variabel mandiri. 

Dalam statistikdan penelitian ada dua macam hipotesis, antara 

lain: 

a) Hipotesis nol, tidak adanya perbedaaan antara 

parameter dengan statistik atau tdak adanya perbedaan 

ukuran populasi dan ukuran sampel.  

b) Hipotesis Alternatif, berbunyi adanya perbedaan antara 

data populasi dengan data sampel. 

2. Hipotesis Deskriptif  

Ialah dugaan suatu nilai vaiabel mandiri yang tidak danya 

perbandingan atau hubungan. Dalam membuat hipotesis  

statistik, antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif selalu 

berpasangan, jika salah satu ditolak maka tang lain diteima 

sehinga di dapatkan keputusa. 

3. Hipotesis Komparatif  

Ialah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu 

variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. 

4. Hipotesis Hubungan (Asosiatif)  

Ialah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang 

hubungan antara dua variabel atau lebih. 

5. Taraf Kesalahan dalam Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis berdasarkan pada penaksiran parameter 

populasi berdasarkan data sampel. Ada dua cara untuk 

menafsirkan, antara lain.  
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a) Point estimate ialah suatu taksiran berdasarkan satu nilai 

data sampel,  

b) sedangkan interval estimate ialah taksiran parameter 

populasi berdasarkan nilai interval dan data sampel. 

6. Kesalahan Dalam Pengujian Hipotesi 

Terdapat dua kesalahan dalam parameter populasi berdasarkan 

data sampel, antara lain.  

a) Kesalahan tipe I ialah jika hipotesis nol yang benar 

(seharusnya diterima). Tingkat kesalahan dinyatakan 

dengan alpha.  

b) Kesalahan tipe II ialah jika hipotesis yang salah 

(seharusnya ditolak). Tingkat kesalahan dinyatakan 

dengan betha. 
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BAB EMPAT BELAS 

Penelitian Kuantitatif 

 

14.1. Definisi dan Tujuan Penelitian Kuantitatif 

enelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk meneliti masalah 

sosial dan segala sesuatu tema yang sifatnya berkembang, dan sulit 

di statistika. Misal meneliti rasa kebahagiaan, meneliti 

perkembangan sosial dan masih banyak lagi. 

 

Prof DR Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis (2007: 31) 

menyatakan bahwa : “Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

berangkat dari sesuatu yang bersifat abstrak difokuskan dengan landasan 

teori yang selanjutnya dirumuskan hipotesis untuk diuji sehingga menuju 

pada kejadian – kejadian yang konkrit.” Berdasarkan dari perspektif 

tujuannya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin. Diantaranya 

bertujuan untuk mengembangkan model matematis, dimana penelitian 

ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur 

atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis 

yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. 

Jadi penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan 

pengukuran. Bagaimanapun juga, pengukuran sebagai pusat penelitian, 

karena dari hasil pengukuran akan membantu dalam melihat hubungan 

P 
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yang fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data secara 

kuantitatif.  

 

Adapun tujuan lain, yaitu membantu dalam menentukan hubungan antar 

variabel dalam sebuah populasi. Termasuk pula membantu dalam 

menentukan desain penelitian. Membicarakan desain penelitian 

kuantitatif, memiliki dua bentuk, yaitu  

1. Studi deskriptif  

Dikatakan penelitian studi deskriptif apabila peneliti hanya 

melakukan uji relasi antar variabel hanya sekali saja.  

2. dan Studi eksperimental.  

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian studi eksperimen 

apabila peneliti melakukan pengukuran antar variabel dilakukan 

sebelum dan sesudah penelitian.  

Jadi, pengukuran sebelum dan sesudah ini tidak lain dilakukan untuk 

mengetahui sebab akibat. Dapat pula digunakan untuk mengetahui 

fenomena apa saja yang dilakukan penelitian. 

14.2. Asumsi dan Karakteristik Penelitian Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif didasarkan pada asumsi sebagai berikut : 

1. Bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi 

tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat 

diprediksi. 

2. Variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang 

objektif dan baku. 

Sedangkan, karakteristik penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan pola berpikir deduktif (rasional – empiris atau 

top-down), yang berusaha memahami suatu fenomena dengan 

cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk 

menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. 

2. Logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghundari 

hal-hal yang bersifat subjektif. 

3. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. 
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4. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyususun ilmu 

nomotetik yaitu ilmu yang berupaya membuat hokum-hukum 

dari generalisasinya. 

5. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data 

yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. 

6. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan 

mengguna-kan alat yang objektif dan baku. 

7. Melibatkan penghitungan angka atau kuantifikasi data. 

8. Peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek 

penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional 

dengan subjek penelitian. 

9. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. 

10. Dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik-teknik 

statistik 

11. Hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari 

konteks waktu dan situasi. 

12. Penelitian jenis kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah 

14.3. Variabel Penelitian 

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka 

macam – macam – macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan 

menjadi : 

1. Variabel Independen 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai 

variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat). 

2. Variabel Dependen 

Sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 
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3. Variabel Moderator 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi 

(memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel 

independen dengan dependen. Variabel ini disebut juga sebagai 

variabel independen ke dua. 

Contoh : 

Hubungan perilaku suami dan istri akan semakin baik (kuat) 

kalau mempunyai anak, dan semakin renggang kalau ada pihak 

yang ke tiga. Di sini anak adalah sebagai variabel moderator yang 

memperkuat hubungan, dan pihak yang ketiga adalah sebagi 

variabel moderator yang memperlemah. 

4. Variabel Intervening 

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan 

dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini 

merupakan variabel penyela / antara yang terletak diantara 

variabel independen dan dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau 

timbulnya variabel dependen. 

5. Variabel Kontrol 

Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga 

hubungan variabel independen terhadap dependen tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel ini 

sering digunakan peneliti bila akan melakukan penelitian yang 

bersifat membandingkan, melalui penelitian eksperimen. 

14.4. Jenis-jenis Penelitian Kuantitatif  

Buat peneliti pemula, pasti masih bingung apa saja sih jenis-jenis 

penelitian kuantitatif ? Ada beberapa jenis metode penelitian kuantitatif, 

diantaranya : 

1. Metode Komparatif  

Jenis metode komparatif adalah jenis penelitian yang 

diperuntukan mengetahui perbedaan variable yang diteliti. 

Dimana penelitian ini tidak mengharapkan kemampuan 
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manipulatif, agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan 

akurat. Dengan kata lain, metode komparatif dilakukan sealami 

mungkin, sehingga hasil dari analisa dari hasil perbedaan 

variable yang diteliti terlihat jelas.  

2. Metode deskriptif  

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang 

menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa 

yang dilihat, diperoleh dan yang dirasakan. Dalam bahasa 

jurnalistik, peneliti cukup menuliskan atau melaporkan hasil 

laporan pandangan mata mereka. Dimana penulis cukup 

menggambarkan subjek objek yang sedang diteliti tanpa rekayasa 

atau semacamnya.  

3. Metode Korelasi  

Jenis penelitian kuantitatif yang lain adalah metode penelitian 

yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil 

penelitian. Metode ini lebih tepat digunakan untuk 

membandingkan persamaan ataupun perbedaan agar hasil 

penelitian lebih spesifik dan jelas. Metode penelitian ini lebih 

tepat dan cocok digunakan untuk penelitian yang mengetahui 

titik tolak penelitian yang sudah jelas.  

Setidaknya sebelum melakukan penelitian, Anda bisa menilik terlebih 

dahulu, jenis penelitian yang diambil, dan lebih tepat menggunakan 

metode apa dari ketiga di atas. 

14.5. Prosedur Penelitian Kuantitatif  

Langkah-langkah melakukan penelitian kuantitati yang perlu 

dipersiapkan adalah sebagai berikut : 

1. Membuat Rumusan Masalah  

Langkah pertama yang harus dibuat oleh peneliti kuantitatif 

adalah membuat rumusan masalah. Barangkali ada yang 

bertanya-tanya, bentuk dari rumusan masalah itu seperti apa sih? 

Jadi rumusan masalah itu berbentuk kalimat pertanyaan, bukan 

pernyataan. Terkait pembuatan rumusan masalah yang baik, 
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harus spesifik, relevan dengan tema yang diangkat, bersifat baru 

dan asli dan menarik perhatian. 

2. Menentukan Landasan Teori  

Langkah yang selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah 

membuat landasan teori. Landasan teori atau tinjauan pustaka 

sebenarnya sebagai salah satu upaya untuk menemukan jawaban 

atas rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis. Jadi 

maksud dari landasan teori adalah peneliti melakukan kajian 

literatur dan penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat. 

Diharapkan, dari kajian teori dari berbagai sumber diharapkan 

dapat menemukan jawabannya.  

3. Merumuskan Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara. Jadi dari kajian teori yang 

sudah dilakukan penelitian, maka peneliti bisa membuat 

jawaban sementara. Dimana jawaban yang sementara itulah yang 

nantinya akan dilakukan pengujian. Apakah hipotesis yang Anda 

buat itu benar atau sesuai, atau sebaliknya. Tidak sesuai dan 

tidak cocok dengan rumusan masalah di atas.  

4. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data ini upaya Anda sebagai peneliti 

mengumpulkan data-data untuk mendapatkan solusi dan 

jawaban. Hanya saja, dalam pengumpulan data peneliti 

membutuhkan dua hal, yaitu  

a) Membutuhkan instrumen penelitian  

Instrumen penelitian inilah yang sebenarnya sebagai 

sarana memudahkan peneliti mengambil data di 

lapangan. Bentuk instrumen penelitian ada banyak 

sekali bentuknya, ada yang berbentuk instrumen angket, 

kuesioner, lembar observasi, tes, dan wawancara. Baik 

wawancara secara terstruktur maupun tidak terstruktur. 

b) Menguji instrumen.  

Yang dimaksud dengan uji instrumen adalah upaya 

peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas dari 

instrumen yang diangkat.  
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5. Menganalisa Data  

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dari data yang 

yang sudah terkumpul, Anda memang dituntut bisa mengambil 

bagian-bagian yang penting dan relevan saja. kemudian, dari data 

tersebut Anda melakukan analisis data. Dimana analisis data 

inilah upaya untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat 

sebelumnya.  Membicarakan tentang teknik analisa data pada 

penelitian kuantitatif, bisa menggunakan statistik, bisa 

menggunakan statistic deskriptif maupun statistika induktif.  

Kemudian hasilnya dibuat di dalam pembahasan. Penyampaian 

atau hasil analisa yang dibuat, bisa juga disajikan dalam tabel, 

diagram atau grafik. Cara ini lebih mudah dipahami daripada 

disampaikan dalam bentuk deskriptif, apalagi jika yang disajikan 

adalah data angka.  

6. Kesimpulan  

Bagian akhir tentu saja adalah kesimpulan. Kesimpulan cukup 

ditulis secara garis besarnya. Tidak perlu dijabarkan secara 

panjang dan lebar. Kehadiran kesimpulan ini tidak lain bentuk 

dari hasil pengujian hipotesis dan menyampaikan apakah 

hipotesis tersebut ditolak atau diterima. Jadi, cukup ditulis secara 

singkat, padat dan jelas. 

15.6. Metode Penelitian Kuantitatif 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian kuantitatif, khususnya 

kuantitatif analitik adalah metode deduktif. Dalam metoda ini teori 

ilmiah yang telah diterima kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari 

kebenaran selanjutnya. 

 

Pada dasarnya metoda ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan 

menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan :  
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1. Kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang 

bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah 

berhasil disusun;  

2. Menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka 

pemikiran tersebut; 

3. Melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk 

menguji kebenaran pernyataannya secara faktual. 
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