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Penelitian  

Merupakan suatu penyelidikan yang sistematik dalam memperoleh 

informasi untuk pemecahan masalah. 

Sasaran Penelitian: 

1. Pelaporan, menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang 

dipersoalkan. 

2. Deskripsi, menjelaskan secara detail yang mendasari terjadinya 

peristiwa. 

3. Penjelasan, mencari dan merumuskan hukum-hukum, tata 

hubungan antara peristiwa yang satu dengan yang lain 

4. Prediksi, membuat ramalan atau estimasi mengenai peristiwa 

yang akan terjadi jika keadaan tersebut didiamkan. 

5. Pengendalian, melakukan tindakan-tindakan guna mengantisipasi 

keadaan/ gejala yang akan muncul.  



Klasifikasi Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian 

1.  Penelitian dasar : yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengembangkan teori 

2.  Penelitian terapan : yaitu penelitian yang 

menekankan pada pemecahan masalah 

 



 Penelitian Dasar (fundamental research) 

Merupakan tipe penelitian yang berkaitan juga 

dengan pemecahan persoalan tetapi dalam 

pengertian yang berbeda, yaitu berupa 

persoalan yang bersifat teoritis dan tidak 

mempunyai pengaruh secara langsung dengan 

penentuan kebijakan, tindakan atau kinerja 

tertentu. 

Tujuan penelitian dasar adalah pengembangan 

dan evaluasi terhadap konsep-konsep teoritis. 

Temuan penelitian dasar diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan teori. 



Klasifikasi Penelitian Dasar 

Penelitian Deduktif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menguji (testing) hipotesis 

melalui validitas teori atau pengujian 

aplikasi teori pada keadaan tertentu. 

Penelitian Induktif penelitian yang 

bertujuan untuk mengembangkan 

(generating) teori atau hipotesis melalui 

pengungkapan fakta.  



Penelitian Terapan (applied research) 

Merupakan penelitian yang menekankan pada 

pemecahan masalah-masalah praktis. 

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab 

pertanyaan spesifik dalam rangka penentuan 

kebijakan, tindakan atau kinerja tertentu. 

Temuan penelitian umumnya berupa informasi 

yang diperlukan untuk pembuatan keputusan 

dalam memecahkan masalah-masalah 

pragmatis. 



Klasifikasi Penelitian Terapan 
Penelitian evaluasi, yang digunakan untuk 
mendukung pemilihan terhadap beberapa alternatif 
tindakan dalam proses pembuatan keputusan 
bisnis. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap 
efektivitas suatu tindakan, kegiatan, atau program. 

Penelitian dan pengembangan, yang dimaksudkan 
untuk mengembangkan produk baru atau 
pengembangan proses untuk menghasilkan produk. 

Penelitian aksi, yang bertujuan untuk 
mengembangkan keterampilan atau pendekatan 
baru dan memecahkan masalah tertentu. Masalah 
yang diteliti umumnya merupakan masalah praktis 
dan relevan dengan kondisi aktual lingkungan kerja. 



Perbedaan penelitian dasar dan penelitian terapan 

Penelitian dasar Penelitian terapan 

Lingkungan akademik Lingkungan pemerintah atau bisnis 

Inisiatif berdasarkan dari peneliti Inisiatif berasal dari klien (sponsor) 

Dibiayai peneliti atau bantuan Dibiayai klien melalui kontrak 

Penelitian mandiri Penelitian kelompok 

Satu atau dua disiplin Multi disiplin 

Laboraturium dan lapangan lapangan 

Lebih fleksibel Kurang fleksibel 

Sensitivitas biaya lebih rendah Sensitivitas biaya lebih tinggi 

Jadwal longgar  Jadwal ketat 

Pengembangan ilmu 

Menjawab sedikit pertanyaan 

Pemecahan masalah 

Menjawab banyak pertanyaan 

Menguji signifikansi secara statistik Menguji signifikansi secara praktis 



Berdasarkan karakteristik masalah 
Penelitian historis,merupakan penelitian terhadap masalah-masalah 
yang berkaitan dengan fenomena masa lalu (historis) 

Penelitian deskriptif, merupakan penelitian terhadap masalah-
masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.  

Study kasus dan lapangan, merupakan penelitian dengan 
karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan 
kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan 
lingkungan.  

Penelitian korelasional, merupakan penelitian dengan karakteristik 
masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau 
lebih. 

Penelitian kausal komparatif, merupakan tipe penelitian dengan 
karakteristik mesalah berupa hubungan sebab akibat antara dua 
variabel atau lebih.  

Penelitian eksperimen, merupakan penelitian dengan karakteristik 
masalah yang sama dengan penelitian kausal komparatif tetapi 
dalam penelitian ini peneliti melakukan manipulasi atau 
pengendalian terhadap setidaknya satu variabel independen.   



Skema klasifikasi penelitian berdasarkan 

karakteristik masalah  

Hubungan  

Sebab-akibat ? 

Variabel independen 

Dimanipulasi ? 

Hubungan  

Korelasional  

Penelitian  

Kausal komperatif  

Penelitian  

Eksperimen  

Kondisi 

Sekarang ? 

Penelitian  

Korelasional  

Penelitian  

Historis  

Penelitian  

Deskriptif  

Tidak  Ya  

Ya  

Tidak  

Ya  Tidak  

Tidak  

Ya  



Berdasarkan jenis data  

Penelitian opini, penelitian terhadap fakta 
berupa opini atau pendapat orang 
(responden). 

Penelitian empiris, penelitian terhadap 
fakta empiris yang diperoleh berdasarkan 
observasi atau pengalaman.  

Penelitian arsip, penelitian terhadap fakta 
yang tertulis (dokumen) atau berupa arsip 
data.  



JENIS DAN METODE 

PENELITIAN 
Jenis data menurut sifatnya : 

1. Data kualitatif 

2. Data kuantitatif 

– Data diskrit / nominal 

– Data kontinum 

data ordinal 

data interval 

data rasio 

 



JENIS / RAGAM PENELITIAN 
A. Menurut Fungsi / Kedudukan 

1. Penelitian Akademik (Mahasiswa S1, S2, S3), ciri/penekanan : 
Merupakan sarana edukasi 

Mengutamakan validitas internal (cara yang harus benar) 

Variabel penelitian terbatas 

Kecanggihan analisis disesuaikan dengan jenjang (S1, S2, S3) 

2. Penelitian Profesional (pengembangan ilmu, teknologi dan 
seni), ciri/ penekanan : 

Bertujuan mendapatkan pengetahuan baru yang berkenaan dan ilmu, 
teknologi dan seni. 

Variabel penelitian lengkap 

Kecanggihan analisis disesuaikan kepentingan masyarakat ilmiah 

Validitas internal (cara yang benar) dan validitas eksternal (kegunaan 
dan generalisasi) diutamakan 

3. Penelitian Institusional (perumusan kebijakan atau 
pengambilan keputusan), ciri/penekanan : 

Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk 
pengembangan kelembagaan 

Mengutamakan validitas eksternal (kegunaan) 

Variabel penelitian lengkap (kelengkapan informasi) 

Kecanggihan analisis disesuaikan untuk pengambilan keputusan. 

 



Menurut Kegunaan 

1. Penelitian Murni (Pure Research) / 

Penelitian Dasar 

– Penelitian yang kegunaannya diarahkan 

dalam rangka penemuan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

2. Penelitian Terapan (Applied Research) 

– Penelitian yang kegunaannya diarahkan 

dalam rangka memecahkan masalah-

masalah kehidupan praktis. 

 



Menurut Tujuan 

1. Penelitian Eksploratif 
– Bertujuan untuk mengungkap secara luas dan mendalam tentang 

sebab-sebab dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. 

2. Penelitian Pengembangan 
– Bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan suatu prototipe baru 

atau yang sudah ada dalam rangka penyempurnaan dan 
pengembangan sehingga diperoleh hasil yang lebih produktif, efektif 
dan efisien. 

3. Penelitian Verifikatif 
– Bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian yang dilakukan 

terdahulu/ sebelumnya. 

4. Penelitian Kebijakan 
– Penelitian yang dilakukan suatu institusi/lembaga dengan tujuan untuk 

membuat langkah-langkah antisipatif guna mengatasi permasalahan 
yang mungkin timbul di kemudian hari. 

 



Menurut Pendekatan 

1. Penelitian Longitudinal (Bujur) 
– Penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui 

proses dan waktu yang lama terhadap sekelompok subjek 
penelitian tertentu (tetap) dan diamati/diukur terus 
menerus mengikuti masa perkembangannya (menembak 
beberapa kali terhadap kasus yang sama). 

2. Penelitian Cross-Sectional (Silang) 
– Penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui 

proses kompromi (silang) terhadap beberapa kelompok 
subjek penelitian dan diamati/diukur satu kali untuk tiap 
kelompok subjek penelitian tersebut sebagai wakil 
perkembangan dari tiap tahapan perkembangan subjek 
(menembak satu kali terhadap satu kasus). 

 



Menurut Tempat 

1. Penelitian Laboratorium 

– Eksperimen, tindakan, dll 

2. Penelitian Perpustakaan 

– Studi dokumentasi (analisis isi buku, 

penelitian historis, dll). 

3. Penelitian Kancah / Lapangan 

– Survei, dll. 

 



Menurut Kehadiran Variabel 

Variabel = hal-hal yang menjadi objek penelitian yang 
nilainya belum spesifik (bervariasi). 

 

1. Penelitian Deskriptif 

– Penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-
datanya sudah ada tanpa proses manipulasi (data masa 
lalu dan sekarang). 

2. Penelitian Eksperimen 
– 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). 

 

 



Menurut Tingkat Eksplanasi 

1. Penelitian Deskriptif 
– Penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara 

mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan 
atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya. 

2. Penelitian Komparatif 
– Penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek 

penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda. 

3. Penelitian Asosiatif 
– Penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 

antara 2 variabel atau lebih. 

– Penelitian asosiatif merupakan penelitian dengan tingkatan tertinggi 
dibanding penelitian deskriptif dan komparatif. Dengan penelitian 
asosiatif dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, 
meramalkan dan mengontrol suatu gejala/fenomena. 

 



Menurut Caranya 

1. Penelitian Operasional 
– Penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada suatu bidang tertentu 

terhadap proses kegiatannya yang sedang berlangsung tanpa mengubah sistem 
pelaksanaannya. 

2. Penelitian Tindakan 
– Penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada suatu bidang tertentu 

terhadap proses kegiatannya yang sedang berlangsung dengan cara memberikan 
tindakan/action tertentu dan diamati terus menerus dilihat plus-minusnya, kemudian 
diadakan pengubahan terkontrol sampai pada upaya maksimal dalam bentuk tindakan 
yang paling tepat. 

3. Penelitian Eksperimen (dari caranya) 
– Penelitian yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti dengan cara memberikan 

treatment/perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian guna membangkitkan sesuatu 
kejadian/keadaan yang akan diteliti bagaimana akibatnya. 

– Penelitian ini merupakan penelitian kausal (sebab akibat) yang pembuktiannya 
diperoleh melalui komparasi/perbandingan antara : 

A. Kelompok eksperimen (diberi perlakuan) dengan kelompok kontrol (tanpa perlakukan); 
atau ; 

B. Kondisi subjek sebelum perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan. 

 



Menurut Metodenya  

– Metode Survei 

– Metode Eksperimen 

– Metode Expose Facto 

– Metode Naturalistik/Alamiah 

– Metode Tindakan 

– Metode Evaluasi 

– Metode Kebijakan 

– Metode Sejarah/Historis 

 



Paradigma Penelitian 

Merupakan kerangka berfikir yang 
menjelaskan bagaimana cara pandang 
peneliti terhadap fakta kehidupan sosial 
dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau 
teori. 

Menjelaskan bagaimana peneliti 
memahami suatu masalah, kriteria 
pengujian sebagai landasan untuk 
menjawab masalah penelitian 

Paradigma penelitian secara ekstrim 
dipisahkan menjadi : (1) paradigma 
kuantitatif (2) paradigma kualitatif. 



Perbedaan Asumsi 

Paradigma Kuantitatif dan 

Kualitatif 
Paradigma Kuantitatif Paradigma Kualitatif 

- Realitas bersifat objektif dan  

  berdimensi tunggal 

- Peneliti independent terhadap fakta  

  yang diteliti 

- Bebas nilai dan tidak bias  

- Pendekatan deduktif 

- Pengujian teori dengan analisis  

  kuantitatif 

- Realitas bersifat subjektif dan  

  berdimensi banyak 

- Peneliti berinteraksidengan fakta  

  yang diteliti 

- Tidak bebas nilai dan  bias  

- Pendekatan Induktif 

- Penyusunan teori dengan analisis  

  kualitatif 

 





Kriteria Penelitian Ilmiah 

1. Menyatakan tujuan secara jelas 

2. Menggunakan landasan teoritis dan metode pengujian 
data yang relevan  

3. Mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dari telaah 
teoritis atau berdasarkan pengungkapan data 

4. Mempunyai kemampuan untuk diuji ulang (reflikasi) 

5. Memilih data dengan presisi dan sehingga hasilnya 
dapat dipercaya 

6. Menarik  kesimpulan secara objektif 

7. Melaporkan hasil secara parsimony (simpel) 

8. Temuan penelitian dapat digeneralisasi 



SISTEMATIKA PENULISAN 

SKRIPSI 
 

1. Bagian awal 

2. Bagian inti 

3. Bagian akhir 


