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1. Penelitian Penemuan (Exploratif), adalah penelitian 
yang diarahkan untuk menemukan sesuatu yang baru 
dalam bidang tertentu. Misalnya, penelitian tentang 
etos kerja masyarakat suku Dayak di pedalaman 
Kalimantan. 

2. Penelitian Pengujian (Verifikatif), penelitian yang 
diarahkan untuk menguji kebenaran sesuatu dalam 
bidang yang telah ada. Misalnya, penelitian untuk 
menguji teori konflik milik Ralp Dahrendorf 

3. Penelitian Pengembangan (Development), penelitian 
yang diarahkan untuk mengembangkan sesuatu yang 
telah ada, misalnya R&D, perangkat pembelajaran, 
seperti silabus, bahan ajar, lembar kerja siswa, media 
pembelajaran, tes untuk mengukur hasil belajar, dsb 



Menurut Penggunaannya 

• Penelitian dasar atau penelitian murni 
(pure research)  

 adalah setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan ilmiah atau untuk menemukan bidang 
penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya 
kegunaan hasil penelitian itu tidak segera dipakai namun 
dalam waktu jangka panjang juga akan terpakai. 

• Penelitian terapan ( applied reaserch ) 
– setiap penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan ilmiah dengan suatu tujuan praktis. Berarti hasilnya 
diharapkan segera dapat dipakai untuk keperluan praktis. 
Misalnya penelitian untuk menunjang kegiatan pembangunan 
yang sedang berjalan, penelitian untuk melandasi kebijakan 
pengambilan keputusan atau administrator. 

– Dilihat dari segi tujuannya, penelitian terapan berkepentingan 
dengan penemuan-penemuan yang berkenan dengan aplikasi dan 
sesuatu konsep-konsep teoritis tertentu. 

 
 



Menurut Metodenya 

• Penelitian Survey 

• Penelitian Ex Post Facto 

• Penelitian Eksperimen 

• Penelitian Naturalistic 

• Policy Research 

• Action Research 

• Penelitian Evaluasi 

• Penelitian Sejarah 

 



Penelitian Survey 

• Penelitian Survey adalah jenis penelitian yang 
mengumpulkan informasi tentang karakteristik, tindakan, 
pendapat dari sekelompok responden yang representative 
yang dianggap sebagai populasi. 

• Penelitian survei merupakan salah satu alat pengukuran yang 
paling penting  yang banyak diterapkan dalam penelitian 
sosial.  

• Penelitian Survei adalah suatu penelitian yang mengambil 
sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner 
sebagai alat pengumpulan data yang pokok, lazimnya dengan 
menguji hipotesis.  

• Penelitian survei selalu dikaitkan dengan sampel, sehingga 
penelitian survei (survey research) juga disebut sampel 
survei. 

• jenis Alat-alat survey; kuesioner, skala dan test. 
• Contoh penelitian ini; mengungkapkan kecendrungan 

masyarakat dalam mengkonsumsi jenis minuman. 



Penelitian Ex Post Facto 
• Penelitian ex post facto merupakan penelitian dimana variabel-variabel bebas 

telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel-variabel terikat 
dalam suatu penelitian. Nama ex post facto sendiri dalam bahasa latin artinya 
“dari sesudah fakta”. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian itu dilakukan 
sesudah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas itu terjadi karena 
perkembangan kejadian itu secara alami. Penelitian yang dibuat setelah 
fakta/kegiatan itu ada, tanpa memanipulasi variabel-variabelnya. Yang diteliti 
hanya penyebab atau alasan perbedaan karena pengaruh dan yang 
mempengaruhi telah terjadi. 

• Secara metodis merupakan penelitian experimen yang juga menguji hipotesis, 
tetapi tidak memberikan perlakuan-perlakuan tertentu karena sesuatu sebab 
untuk memberikan perlakuan atau manipulasi. Biasanya karena alasan etika 
manusiawi atau gejala atau peristiwa tersebut sudah terjadi dan ingin 
menelusuri faktor-faktor penyebabnya atau hal-hal yang mempengaruhinya. 

• Sebagai contoh: menguji hipotesis bahwa perceraian akan mengakibatkan 
penyimpangan perilaku anak-anak. Dalam situasi ini tidak dapat 
mengeksperimenkan suatu keluarga untuk melakukan perceraian. Perceraian 
dalam hal ini bukan variabel bebas yang tidak dapat dimanipulasikan. Suatu 
hal yang tidak mungkin dilakukan pada keluarga yang sedang mengalami 
perceraian. Contoh lainnya Penelitian untuk mengungkapkan sebab-sebab 
terjadinya penurunan produktivitas penjualan, atau Penelitian untuk 
mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kebakaran pabrik sepatu. 
 



Penelitian Eksperimen 
• Merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada subjek selidik. Dengan kata lain 
penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab 
akibat. Caranya adalah dengan membandingkan satu atau lebih kelompok 
eksperimen yang diberi perlakuan dengan satu atau lebih kelompok 
pembanding yang tidak menerima perlakuan 

• Variabel penelitian serta kondisi eksperimental diatur dengan ketat dan 
tertib, baik itu dengan cara menetapkan kontrol, ataupun memanipulasi 
secara langsung maupun secara random. 

• Penelitian eksperimental memusatkan diri sebagai pengontrol variansi, 
memaksimalkan variansi, ataupun meminimalkan variansi. Selain itu 
penelitian eksperimen bisa meminimalkan kekeliruan termasuk di 
dalamnya kekeliruan dari pengukuran yang dilakukan. Oleh karena itu ada 
baiknya pemilihan maupun penentuan subjek dilakukan secara acak. 

• Misal sebuah penelitian ingin mengetahui pengaruh kurikulum tingkat 
satuan pendidikan (KTSP) terhadap prestasi belajar siswa kelas I. 
Kemudian kelas di bagi 2 lokal kelas IA dan IB, dan dilakukan tes awal 
(pretest) pada keduanya untuk mendapatkan nilai. Setelah itu kelas IA 
diberlakukan dengan sistem KTSP, dan kelas IB tetap menggunakan KBK, 
setelah itu dievaluasi hasilnya.  

• Contoh lain; Pengaruh unsur kimia tertentu terhadap kelezatan makanan, 
Pengaruh jenis bahan tertentu terhadap keawetan warna kain, dsb. 
 
 



 

Penelitian Naturalistic 

 • Istilah lain yang sering digunakan dengan makna penelitian kualitatif 
adalah penelitian naturalistic. Guba (1985) mempergunakan 
nama Naturalistic Inquiry (inkuiri naturalistik), oleh karena ciri yang 
menonjol dari penelitian kualitatif adalah cara mengamati dan 
pengumpulan data yang dilakukan dalam latar/seting alamiah, artinya 
tanpa memanipulasi subjek yang diteliti (sebagaimana adanya, natur). 

• Tujuan penelitian naturalistik adalah untuk mengetahui aktualitas, realitas 
sosial dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin 
tidak dapat diungkap melalui penonjolan pengukuran formal atau 
pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Para 
peneliti naturalistik meyakini bahwa untuk memahami gejala sosial yang 
paling tepat adalah apabila mereka mampu memperoleh fakta pendukung 
yang sumbernya berasal dari persepsi dan ungkapan dari para pelaku itu 
sendiri. 

• Contoh; Penelitian untuk mengungkapkan makna upacara ritual atau 
adanya sesaji terhadap keberhasilan bisnis. Hubungan antara pelaku bisnis 
yang punya “pesugihan” dengan jumlah penjualan, dsb. 



Policy Research 

Policy Research atau Riset Kebijakan, suatu bentuk 
penelitian aplikatif yang bertujuan untuk menyusun 
sebuah kebijakan untuk organisasi atau masyarakat, 
serta mengevaluasi kebijakan yang pernah dibuat 
sebelumnya sampai dengan memberikan rekomendasi. 

Tujuan dari metode police research ini adalah 
menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan 
dijadikan landasan pengambilan keputusan untuk 
menentukan kebijakan. Kebijakan dilakukan sejak 
perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan. 

Contoh; Penelitian untuk mendapatkan informasi guna 
menentukan sistem penggajian karyawan, Penelitian 
untuk mendapatkan informasi guna menentukan jenis 
barang apa yang perlu diproduksi besar-besaran. 



Action Research (penelitian tindakan) 
• Penelitian tindakan merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan metode kerja yang paling efisien, sehingga biaya produksi 
dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Penelitian 
melibatkan peneliti dan karyawan untuk mengkaji bersama-sama tentang 
kelemahan dan kebaikan prosedur kerja, metode kerja, dan alat-alat kerja 
yang digunakan selama ini dan selanjutnya mendapatkan metode kerja 
yang digunakan selama ini dan selanjutnya mendapatkan metode kerja 
baru yang dipandang paling efisien. Metode kerja baru tersebut selanjutnya 
dicobakan, dievaluasi secara terus menerus dalam pelaksanaannya, 
sehingga sampai ditemukan metode yang paling efisien untuk 
dilaksanakan. 

• Contoh : Penelitian untuk memperbaiki prosedur dan metode kerja dalam 
pembuatan suatu jenis makanan yang diproduksi masal. 

 Jadi dapat dinyatakan disini bahwa, penelitian tindakan adalah suatu 
proses yang dilalui oleh perorangan atau kelompok yang menghendaki 
perubahan dalam situasi tertentu untuk menguji prosedur yang 
diperkirakan akan menghasilkan perubahan tersebut dan kemudian, 
setelah sampai pada tahap kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, 
melaksanakan prosedur ini. Tujuan utama penelitian ini adalah mengubah 
(1) situasi, (2) perilaku, (3) organisasi termasuk struktur mekanisme kerja, 
iklim kerja dan pranata. 



Penelitian Evaluasi 
• Dalam hal yang khusus, penelitian evaluasi dapat dinyatakan 

sebagai evaluasi, tetapi dalam hal lain juga dapat dinyatakan 
sebagai penelitian. Sebagai evaluasi berarti hal ini merupakan 
bagian dari proses pembuatan keputusan, yaitu untuk 
membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan 
standard dan program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai 
penelitian berarti akan berfungsi untuk menjelaskan 
fenomena. 

• Terdapat dua jenis dalam penelitian evaluasi yaitu: penelitian 
evaluasi formatif yang menekankan pada proses dan evaluasi 
sumatif yang menekankan pada produk (Kidder 1981 : 84). 

• Evaluasi formatif ingin mendapatkan feedback dari suatu 
aktivitas dalam proses, sehingga dapat digunakan untuk 
meningkatkan program atau produk. Evaluasi sumatif 
menekankan pada efektifitas pencapaian program yang 
berupa produk tertentu. 

• Contoh: Penelitian untuk mengevaluasi apakah suatu produk 
yang direncanakan terjual 95% tercapai atau tidak. 

 



Penelitian Sejarah 

• Penelitian sejarah berkenaan dengan analisis yang logis terhadap 
kejadian-kejadian yang berlangsung dimasa lalu. Jadi penelitian 
tidak mungkin lagi mengamati kejadian yang akan diteliti. 
Walaupun demikian sumber datanya bisa primer, yaitu orang yang 
terlibat langsung dalam kejadian itu, atau sumber-sumber 
dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian itu. 

• Tujuan penelitian sejarah menurut Isaac (1981) adalah untuk 
merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau secara sistematis 
dan obyektif, melelui pengumpulan, evaluasi verifikasi, dan sintesa 
data diperoleh, sehingga dapat ditetapkan fakta-fakta untuk 
membuat suatu kesimpulan. Namun demikian kesimpulan yang 
diperoleh sifatnya masih hipotesis. 

• Penelitian sejarah terutama dapat digunakan untuk menjawab 
pertanyaan tentang : kapan kejadian itu berlangsung, siapa pelaku-
pelakunya, dan bagaimana prosesnya. 

• Contoh: Penelitian untuk mengetahui perkembangan bisnis di 
Indonesia antara tahun 1600 s/d 1945. 

 



Penelitian Menurut Tingkat Eksplanasi 

Penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian 
yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-
variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel 
dengan variabel lain, jenisnya diantaranya; 

a. Penelitian Deskriptif 
Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran suatu 

variabel baik satu variabel/lebih tanpa membuat 
perbandingan/menghubungkannya dengan variabel lain. 

b. Penelitian Komparatif 
Penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan unit 

analisis satu dengan yang lainnya (biasanya sampelnya lebih 
dari satu) untuk satu variabelnya masih sama. 

c. Penelitian Asosiatif 
Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui antara dua 

variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat 
dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk 
menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.  



 

Menurut Jenis Data dan Analisis 

 
Jenis data dan analisisnya dalam penelitian dapat 

dikelompokkan menjadi dua hal utama yaitu 
data kualitatif dan data kuantitatif. 

1. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk 
kategori. 

2. Data Kuantitatif, adalah data yang berbentuk 
angka atau data yang dibuat kuantitatif. 



Menurut Bidang Ilmu 

• Berdasarkan bidangnya secara umum terdiri 
dari penelitian akademisi, profesional dan 
institusional. 

• Ragam penelitian ditinjau dari bidang lainnya 
adalah: penelitian pendidikan (lebih lanjut lagi 
pendidikan guru, pendidikan ekonomi, 
pendidikan kesenian), ketekhnikan, ruang 
angkasa, pertanian, perbankan, kedokteran, 
keolahragaan, dan sebagainya. 



Menurut Waktu 

1. Cross section 
Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu. 

Penelitian ini hanya digunakan dalam waktu yang tertentu, dan tidak akan 
dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. 
Data untuk suatu kelompok (group) misal data-data industri garmen pada 
tahun tertentu saja. 

2. Longitudinal 
Penelitian jenis ini dilakukan antarwaktu. Dengan demikian, setidaknya terdapat 

dua kali penelitian dengan topik dan gejala yang sama, tetapi dilakukan 
dalam waktu yang berbeda. Namun bukan berarti jika ada dua penelitian 
yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan topik yang sama selalu 
dikategorikan ke dalam penelitian longitudinal, tetapi ada kata kunci yang 
harus dipegang, yaitu adanya upaya perbandingan antara hasil penelitian. 
Dengan kata lain, penelitian longitudinal sudah direncanakan sejak awal 
penelitian, dan bukannya secara kebetulan terjadi 


