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 Tujuan Mata Kuliah: 

 Dengan mengikuti kuliah ini para mahasiswa diharapkan mampu:  

 Menjelaskan konsep, dasar-dasar, prinsip, tujuan, kegunaan, macam-macam metode dan langkah-langkah penelitian  

 Menetapkan masalah penelitian, melakukan studi pustaka tentang penelitian yang lalu, memilih dan merumuskan masalah yang layak 
diteliti dalam penulisan tesis 

 Menjelaskan pendekatan: Kuantitatif dan kualitatif; metode deskriptif-survai, korelasional, komparatif, eksperimen, penelitian dan 
pengembangan 

 Menyusun draf proposal penelitian untuk penulisan tesis 

 

 Evaluasi:  

 Kehadiran  

 Partisipasi & diskusi  

 Makalah/proposal  

 UAS  



BAB I 

KONSEP DASAR RISET 
Donald R Cooper dan Pamela S Schindler 

Prof. Dr. Jogiyanto H.M., M.B.A., Akt 



Definisi Riset  

 Menurut Sekaran (2003, hal 5) Riset (research 

adalah suatu investigasi atau keingintahuan saintifik 

yang terorganisasi, sistematik, berbasis data, 

kritikal terhadap suatu masalah dengan tujuan 

menemukan jawaban atau solusinya.  

 Menurut Kinney, Jr. (1986) Riset adalah 

pengembangan dan pengujian dari teori-teori baru 

tentang bagaimana dunia nyata bekerja atau 

penolakan dari teori-teori yang sudah ada. 



Definisi Riset 

 Menurut Cooper and Schindler (2001, hal.5) Riset 

bisnis adalah pencarian yang sistematik yang 

menyediakan informasi untuk mengarahkan 

keputusan-keputusan bisnis. (2003, hal.5) Riset 

bisnis merupakan pencarian yang sistematik yang 

menyediakan informasi untuk memecahkan 

permasalahan-permasalahan manajerial. 



Mengapa Perlu Penelitian 



Riset Ilmiah (Riset Saintifik)  

 Menurut Cooper dan Schindler (2001,2003) hal yang 
penting dalam riset ilmiah adalah: 

 Observasi langsung terhadap fenomena 

 Variabel-variabel, metode-metode dan prosedur-prosedur 
riset didefinisikan dengan jelas 

 Hipotesis-hipotesis diuji secara empiris 

 Mempunyai kemampuan mengalahkan hipoetesis saingan 

 Justifikasi kesimpulan secara statistik tidak secara bahasa 

 Mempunyai proses membetulkan dirinya sendiri 

 



Riset Saintifik 

 Menurut Sekaran(1992,2003) perbedaan riset saintifik 
dengan riset lainnya adalah: 

 Berketujuan 

 Kokoh 

 Ujibilitas 

 Replikabilitas 

 Ketepatan dan keyakinan 

 Objektivitas 

 Generalisabitas 

 Sederhana 



Pendekatan metode saintifik 

 Menggunakan struktur teori 

 Struktur teori digunakan untuk membangun satu 

atau lebih hipotesis 

 Pendekatan ilmiah melakukan setting artifisial 

misalnya dengan metode eksperimen dengan 

manipulasi beberapa variabel 

 Membutuhkan pengujian secara kuantitatif dan 

statistik 



Pendekatan metode naturalis 

 Tidak menggunakan struktur teori karena lebih 

bertujuan menemukan teori bukan memverifikasi 

teori. 

 Hipotesis jika ada sifatnya implisit tidak eksplisit 

 Menolak bentuk terstruktur dari riset 

 Tidak menggunakan data kuantitatif dan teknik 

statistik untuk menyimpulkan hasil yang diobservasi 



Kelemahan dan kebaikan Saintifik & 

Naturalis 



Macam-Macam Riset 

 Menurut Cooper & Schindler ada 4 macam 

kegiatan riset yaitu : 

 Pelaporan (Reporting) 

 Penggambaran (Descriptive) 

 Penjelasan (Explanatory) 

 Prediksi (Predictive) 



Langkah-Langkah Riset Metode Ilmiah 

 Mengidentifikasi isu atau topik riset 

 Menjual ide atau isu tersebut dengan cara menjustifikasi bahwa isu 
tersebut adalah menarik dan penting untuk diteliti 

 Menentukan dan tujuan dari riset 

 Mengembangkan hipotesis 

 Merancang riset 

 Mengumpulkan data 

 Menganalisis data dan menguji hipotesis 

 Membuat ringkasan, mengevaluasi dan mendiskusikan hasil 
pengujian serta menyimpulkan hasilnya 

 Menunjukkan keterbatasan dan halangan-halangan riset 

 Mengusulkan perbaikan-perbaikan riset berikutnya 

 



FORMAT PENULISAN DAFTAR 

PUSTAKA 

  Daftar pustaka berisi dengan sumber – sumber bacaan yang 

 digunakan untuk melakukan penelitian. Sumber – sumber bacaan ini 
dapat berupa tesis, disertasi, sipmosium, buku, artikel, jurnal, 
majalah atau sumber situs internet. 

 Penulisan daftar pustaka ini mempunyai aturan formatnya. 

 Beberapa format penulisan daftar pustaka yang banyak digunakan 
di riset bisnis adalah format APA 5th, format Chicago Review, format 
Tuburian, 

 format publikasi jurnal (misalnya Management Academy Review, 
Journal of Finance, MIS Quarterly dan lainnya). 

 http://mti.binadarma.ac.id/2015/07/13/endnote-pengaturan-
daftar-pustaka/#more-136 



Laporan Hasil Riset 

 Bab I. PENDAHULUAN  

 berisi isu riset, motivasi dari riset yang menunjukkan 

mengapa isu riset ini penting dan perlu diteliti, 

tujuan dari riset dan kontribusi dari riset 

 BAB 2. KAJI TEORI DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

 bagian ini mengkaji teori yang digunakan di riset 

untuk mengembangkan hipotesis dan menjelaskan 

hasil fenomena riset 



 BAB 3. DESAIN RISET 

 menjelaskan tipe dari riset, rancangan sampel yang meliputi 
jenis, sumber, proses seleksi dan karakteristik datanya. 

 BAB 4. HASIL 

 menunjukkan hasil dari pengujian hipotesis menggunakan 
data yang diolah sesuai dengan model empiris yang sudah 
ditetapkan. 

 BAB 5. RINGKASAN, SIMPULAN, DISKUSI, IMPLIKASI, 
KEKURANGAN-KEKURANGAN DAN SARAN-SARAN 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 DAFTAR PUSTAKA 



BAB 2 
ISU, MOTIVASI, TUJUAN DAN 
KONTRIBUSI RISET 
Donald R Cooper dan Pamela S Schindler 

Prof. Dr. Jogiyanto H.M., M.B.A., Akt 

 



PENDAHULUAN 

 Suatu riset dimulai dengan mengangkat isunya (ini 
menjawab pertanyaan apa yang akan diteliti). Isu dari 
riset harus dijustifikasi mengapa isu ini perlu diteliti. 

  Tujuan dari riset juga harus dijelaskan (motivasi dan 
tujuan ini menjawab pertanyaan mengapa riset ini 
perlu dilakukan) 

 Riset akan dilakukan jika riset ini mempunyai kontribusi 
kepada siapa yang akan menggunakannya, sehingga 
kontribusi dari riset juga harus disebutkan (ini untuk 
menjawab pertanyaan siapa yang akan menggunakan 
riset tersebut dan bagaimana mengimplementasikan 
hasil riset sehingga diperoleh manfaatnya 



ISU RISET 

Isu riset dapat berupa : 

 Permasalahan (problem) 

 Oportuniti (opportunity) 

 Fenomena yang akan dijelaskan atau diverifikasi 

dengan suatu teori yang sudah ada 

 Fenomena yang akan diuji untuk menemukan teori 

baru 



LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

 Merupakan gejala dari permasalahan yang akan 

diteliti. 

 Gejala permasalahan merupakan akibat dari 

permasalahan yang tampak dan dapat dijadikan 

identifikasi adanya suatu permasalahan. 



MOTIVASI RISET 

 Beberapa riset dilakukan dengan dukungan dana 

dan sponsor dan kadangkala tidak melibatkan 

dana yang tidak sedikit. 

 Untuk riset semacam ini, sponsor ingin meyakinkan 

dirinya bahwa dana yang diberikan akan 

bermanfaat jika digunakan untuk mendukung riset 



TUJUAN RISET 

 Tujuan dari riset adalah apa yang ingin dicapai 

dengan melakukan penelitiannya. 

 Untuk mencapai sasaran dari isu riset 

 Tujuan dari riset seharusnya mengacu pada isunya 

yaitu untuk mencapai sasaran  untuk memecahkan 

masalah, menangkap oportuniti, memverifikasi 

fenomena dan menemukan teori yang baru 



KONTRIBUSI RISET 

 Riset yang baik harus mempunyai kontribusi atau 

manfaat kepada pemakai hasil riset. 

 Kontribusi riset dapat berupa kontribusi teori, 

kontribusi praktek dan kontribusi kebajikan. 

 Kontribusi riset juga harus berhubungan dengan isu 

yang diteliti. 



Kontribusi teori 

 Hasil dari riset dapat memperbaiki teori yang 

sudah ada, menjelaskan teori yang sudah ada ke 

fenomena baru atau menemukan teori yang baru. 



Kontribusi praktek 

 Menunjukkan bahwa hasil dari riset dapat 

digunakan untuk diterapkan di praktik nyata atau 

paling tidak dapat digunakan untuk memperbaiki 

paktek yang ada dengan lebih baik. 



Kontribusi kebijakan 

 Berhubungan dengan manfaat bagi regulator yang 

mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan publik 



BAB 2-1 

TEORI DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 
PROF. DR. JOGIYANTO H.M., M.B.A., AKT 

 

 



 Merupakan kumpulan dari konsep, definisi, dan 

proposal-proposal yang sistematis yang digunakan 

untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau 

fakta. 

 Menurut Kinney, Jr. (1986) teori menyediakan 

penjelasan tentatif tentang hubungan antara fakta-

fakta secara umum 

Teori 



Hipotesis 

 Menurut Kinney, Jr. (1986) hipotesis adalah prediksi 

tentang fenomena 

 Penelitian tidak selalu harus menggunakan hipotesis 

. 

 Penelitian yang tipe risetnya pengujian hipotesis 

menggunakan hipotesis karena hipotesisnya sudah 

dapat ditentukan dari awal riset. 

 



Hubungan Teori, Fakta & Hipotesis 



Hipotesis Nol dan Hipotesis Alternatif 

 Hipotesis nol merupakan dugaan yang menyatakan 

hubungan dua buah variabel adalah jelas dan 

tidak terdapat perbedaan diantaranya 

 Biasanya digunakan untuk penelitian yang hakiki 

seperti penelitian fisika, kimia dan lainnya yang 

hasilnya sudah pasti. 

 Misalnya hipotesis bahwa tidak ada kehidupan 

manusia di Mars 



Hipotesis Alternatif 

 Hipotesis alternatif menunjukkan terdapatnya 

perbedaan antara dua variabel 

 Digunakan di penelitian sosial seperti di penelitian 

akuntansi, keungan dan lainnya.   

 Hipotesis akan menjadi teori jika banyak penelitian 

semacam yang mendukung hipotesis alternatifnya 

dibandingkan dengan yang tidak  mendukungnya. 

 



Klasifikasi Hipotesis 

 Hipotesis deskriptif 

  pernyataan tentang keberadaan sebuah variabel 
tunggal 

 Contohnya : Manajer yang dikompensasi berdasarkan 
besarnya laba akan cenderung menaikkan laba 
perusahaan 

 Hipotesis hubungan 

  pernyataan tentang hubungan dua buah variabel 

  terbagi menjadi dua 

 Hipotesis korelasi 

 Hipotesis penjelas atau kausal 



 Hipotesis korelasi 

 Hipotesis yang mengatakan dua variabel terjadi 
bersamaan tanpa diketahui mana yang mempengaruhi 
yang lainnya 

 Contoh : terdapat hubungan positif antara besarnya 
kompensasi dan laba perusahaan 

 Hipotesis penjelas 

 Hipotesis yang menyatakan hubungan satu variabel 
menyebabkan perubahan variabel yang lainnya 

 Contoh : Perubahan laba secara positif akan berpengaruh 
terhadap harga saham 



Pengembangan hipotesis 

 Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori 

karena akan memverifikasi teori tersebut di fenomena 

yang ada 

 Hipotesis dikembangkan dengan penjelasan logis jika 

tidak ada teori yang dapat digunakan atau tujuan dari 

riset adalah untuk menemukan teori yang baru 

 Hipotesis perlu dikembangkan dengan hasil-hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya karena hasil-hasil 

tersebut digunakan untuk menentukan arah dari 

hipotesisnya 



Kriteria Hipotesis Yang Baik 

 Dikembangkan dengan menggunakan teori yang 

sudah ada, penjelasan logis atau hasil-hasil 

penelitian sebelumnya. 

 Hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas 

 Hipotesis dapat diuji 



BAB 3  

WRITING A LITERATURE 

REVIEW 
WEBSTER AND WATSON 

Darius Antoni 

Research Methodology 



Pembuka 

A review of prior, relevant literature is an essential feature of any 

academic project. An effective review creates a firm foundation for 

advancing knowledge. It facilitates theory development, closes areas 

where a plethora of research exists, and uncovers areas where 

research is needed 



Overview 

 Prospective authors and Topics 

 Writing a Review Article 

 Identifying the relevant literature 

 Structuring the Review 

 Tone 

 Tense 

 Theoretical Development 

 Evaluating your Theory 

 Creating discussion and Conclusions 

 The Review and Revision Process 



Prospective Authors and Topics 

Sudut Pandang pertama 

 Pertama, mereka yang telah selesai atau membuat 

kemajuan besar pada aliran penelitian adalah posisi 

yang baik untuk memberitahu rekan-rekan mereka apa 

yang telah mereka pelajari dan di mana lapangan 

dapat paling yang bermanfaat langsung perhatiannya.  

 Kedua, para sarjana yang telah menyelesaikan kajian 

literatur sebelum memulai sebuah proyek dan telah 

mengembangkan beberapa model teoritis berasal dari 

ulasan ini juga penulis potensial 

 



Prospective Authors and Topics 

 Dari sudut yang lain, dua jenis tinjauan ada. Pertama, 
penulis bisa berurusan dengan topik yang matang di mana 
akumulasi badan penelitian ada yang perlu analisis dan 
sintesis. Dalam hal ini, mereka akan melakukan tinjauan 
literatur menyeluruh dan kemudian mengusulkan model 
konseptual yang mensintesis dan meluas penelitian yang 
ada.  

 Kedua, penulis bisa mengatasi masalah yang muncul yang 
akan mendapat manfaat dari paparan potensi dasar 
teoritis. Di sini, tinjauan literatur saat ini pada topik yang 
muncul akan, kebutuhan, lebih pendek. Penulis kontribusi ?? s 
akan muncul dari dasar-dasar teoritis segar yang diusulkan 
dalam mengembangkan model konseptual. 



Writing a review article 

Introduction 

 Required to motive your topic 

 Provide a working definition of your key variables 

 Clearly the contributions of the paper 

 Providing a new theoretical understanding 

 Noting that little research has addressed the topic 

 Suggesting important implication for practice   



 Level of analysis 

 Temporal and contextual limitations 

 Scope your review 

 Your implicit values 

 Example; 

 Misalnya, Anda harus dengan jelas menyatakan unit atau unit analisa yang 
dilakukan dalam review; Namun, berhati-hatilah mencoba untuk melampaui 
satu unit kecuali jika Anda dapat memberikan alasan yang kuat untuk 
perspektif multilevel. Selanjutnya, jika teori Anda hanya berlaku untuk 
konteks tertentu (misalnya, jenis pekerjaan, organisasi, atau negara) atau 
untuk jangka waktu tertentu, ini harus diidentifikasi untuk pembaca. Anda 
juga perlu untuk mendukung lingkup ulasan Anda: Negara apa sastra dan 
bidang Anda akan memanfaatkan dan mengapa ini mendefinisikan batas 
yang sesuai untuk topik yang dipilih dan tingkat analisis. 

Writing a review article 

Key Variables and Boundaries 



 Studi literatur IS telah secara konsisten terbatas 

dengan menggambar dari kecil sampel jurnal. 

Meskipun [yang] diselidiki di sini mungkin memiliki 

reputasi sebagai top jurnal, yang tidak alasan 

seorang penulis dari menyelidiki semua artikel yang 

dipublikasikan di lapangan. Aku hanya tidak bisa 

melihat pembenaran untuk mencari oleh jurnal 

bukan mencari berdasarkan topik di semua jurnal 

yang relevan, said one of MISQ Reviewer 

Writing a review article 

Identifying the relevant Literature 



Recommend structured approach to determine 

the source material for the review 

 The major contributions are likely to be in the leading 
journals 

 You should also examine selected conference proceedings, 
especially those with a reputation for quality 

 IS is an interdisciplinary field straddling other disciplines, 
you often must look not only within the IS discipline when 
reviewing and developing theory but also outside the field 

 Go backward by reviewing the citations for the articles 
identified in step 1 to determine prior articles you should 
consider 

 Go forward by using the Web of Science 



Structuring the Review 

The two approaches are easily recognized, 

 



 Concept Matrix 

Untuk membuat transisi dari author konsep-centric, kami sarankan Anda menyusun 

matriks konsep saat Anda membaca setiap artikel (Tabel 2), ide kami telah diadaptasi 

dari Salipante et al. (1982). Ketika Anda membaca selesai, mempersatukan literatur 

dengan membahas setiap konsep diidentifikasi. Sebelum memulai langkah ini, 

mengambil beberapa waktu untuk mengembangkan pendekatan logis untuk 

pengelompokan dan penyajian konsep-konsep kunci yang Anda telah menemukan. 



 Concept Matrix Augmented with units of Analysis 

Te’eni (2002) found that the concept “communication strategy” had different 

meanings when considered from the organizational, group, individual, and 

cognitive utterance levels. Isolating concepts by unit of analysis should result in a 

crisper review because it is easier to detect when you let a concept stray outside 

the scope of its domain 



 DeLone and McLean (1992) include a set of tables 
summarizing the literature on IS success by level of analysis, 
type of study, and success measures. As another example, 
Bem (1995) describes a review in which past research is 
categorized by whether the studies support one of three 
competing models.by doing so, the authors are able to 
discover a recognizable pattern supporting one of the 
models.  

 Alavi and Leidner.s (2001) table of knowledge taxonomies 
makes it easy for the reader to quickly determine the 
meaning of a particular knowledge type, which is especially 
useful in a long article. Finally, the six figures and 13 tables 
in Te’eni.s (2001 review article help to communicate his 
message more clearly. 



Tone 

The reason why some papers rejected 

 …another indicator of amateurism was an overly 

negative approach to the previous 

literature….Previous work is always vulnerable. 

Criticizing is easy, and of little value; it is more 

important to explain how research builds upon 

previous findings rather than to claim previous 

research is inadequate and incompetent. 



Tense 

 It gives the reader a greater sense of immediacy 

 When discussing concepts, and in line with our 

concept-centric approach to literature reviews, it is 

logical to use the present tense because concepts 

are always here and now. 

 The present tense is terser and thus faster for the 

reader to process. There is an exception to this 

recommendation 



Theoretical Development in Your Article 

 Theoretical Development are generally derived 

from variance (factor) or process theories (Markus 

and Robey1988; Mohr 1982) 

 Models and propositions capture relationships 

between variables, but do not, on their own, 

represent theory (Sutton and Staw 1995) 

 theoretical explanations for why,  

 Past empirical findings,  

 and practice or experience  

 



Evaluating Your Theory 

 Writers argue that good theories should be memorable 

and provide answers to why. They should explain, 

predict, and delight (Weick 1995) 

 they should be interesting (Davis 1971) yet 

parsimonious, falsifiable, and useful (Sutton and Staw 

1995) 

 theories should be built from multiple paradigms 

(metatriangulation) 

 Thus, they should exhibit creativity, relevance, and 

comprehensiveness (Lewis and Grimes 1999, p. 685). 

 



Creating Your Discussion and Conclusions 

 Justifying propositions 

 Demonstrating how its work 

 Extending past research, to suggest ways that 

theory can be empirically examined, and  

 Drawing implications for practice and future 

theorizing. 



The Reviewing and Revision Process 

 it represents a benchmark for others conducting 

future research in your area 

 You should reap the benefits of citations to your 

article for years to come because your work should 

hew a path for others 

 comments of MISQ Review papers?Whats new?, 

impact (so what?), logic (why so?), and thoroughness 

(well done?) 

 



Conclusion 

 motivates the research topic and explains the review.s 
contributions 

 describes the key concepts 

 delineates the boundaries of the research 

 reviews relevant prior literature in IS and related areas 

 develops a model to guide future research 

 justifies propositions by presenting theoretical 
explanations, past empirical findings, and practical 

 Examples 

 presents concluding implications for researchers and 
managers. 



Questions and Discussion 



BAB 4 

Rancangan Riset 
Donald R Cooper dan Pamela S Schindler 

Prof. Dr. Jogiyanto H.M., M.B.A., Akt 

 



Pendahuluan 

 Setelah hipotesis dikembangkan, selanjutnya 
merancang riset untuk dapat menguji hipotesisnya 

 Merancang riset berarti  

  Menentukan jenis risetnya 

  Menentukan data yang akan digunakan 

  Merancang model empiris untuk menguji hipotesis secara 
statistik 

  Merupakan proses pemikiran dan mempersiapkan riset 
yang akan dilakukan 

  Di laporan hasil riset, hasil dari disain riset akan disajikan 
di bab 3 



Hal-hal yang perlu diperhatikan 

Cooper dan Schindler (2001) menyebutkan hal-hal yang 
perlu diperhatikan dalam disain riset  

 Disain riset adalah perencanaan aktivitas dan waktu 

 Disain riset selalu didasarkan pad pertanyaan atau 
topik riset 

 Disain riset mengarahkan ke pemilihan sumber-sumber 
daay dan tipe informasi yang diperlukan 

 Disain riset merupakan suatu kerangka untuk 
menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang 
akan diteliti 

 Disain riset menggariskan langkah-langkah untuk setiap 
aktivitas riset 



Karakteristik yang perlu diperhatikan 

 Menentukan jenis dan risetnya, apakah 

 Riset eksploratori 

 Riset pengujian hipotesis 

 Jika risetnya adalah pengujian hipotesis, apakah 

 Riset deskriptif 

 Riset kausal 

 Menentukan dimensi waktu riset, apakah 

 Melibatkan satu waktu tertentu dengan banyak sampel 

 Melibatkan urutan waktu 

 Gabungan keduanya 



 Menentukan kedalaman risetnya, apakah 

Mendalam tetapi hanya melibatkan satu obyek saja 
(studi kasus) 

 Kurang mendalam akan tetapi generalisasinya tinggi 
(studi statistik) 

 Menentukan metode pengumpulan datanya, apakah 

 Kontak langsung (misalnya wawancara) 

 Tidak langsung (misalnya observasi, arsip) 

 Menentukan lingkungan risetnya, apakah settingnya 

 Lingkungan riil 

 Lingkungan yang meliputi eksperimen di labolatorium 



 Menentukan unit analisisnya, apakah 

 Individual 

 Dyads, yaitu grup dari beberapa pasangan data, 

misalnya penelitian yang melibatkan suami dan istri 

Grup 

Organisasi, instansi, industri, pasar modal,  negara 

 Menentukan model empiris beserta definisi 

variable-variabel nya 

 Menentukan sumber-sumber daya riset yang 

dibutuhkan 



BAB 5 

JENIS-JENIS PENELITIAN 
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BEBERAPA METODE DASAR DAN 

RANCANGAN PENELITIAN  

 Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam 

metode, dan sejalan dengannya rancangan penelitian yang digunakan juga dapat 

bermacam-macam. Untuk menyusun sesuatu rancangan penelitian yang baik 

perlulah berbagai persoalan dipertimbangkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini 

adalah pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam setiap usaha 

untuk menyusun sesuatu rancangan penelitian: 

  a.  Cara pendekatan apa yang akan dipakai?  

  b.  Metode apa yang akan dipakai?   

  c.  Strategi apa yang kiranya paling efektif? 



 Berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya itu, berbagai macam rancangan penelitian 

itu dapat digolongkan menjadi sembilan macam kategori, yaitu: 

1. penelitian historis,       

2. penelitian deskriptif,      

3. penelitian perkembangan, 

4. penelitian kasus dan penelitian lapangan,    

5. penelitian korelasional      

6.  penelitian kausal komparatif,     

7. penelitian eksperimental sungguhan,     

8. penelitian eksperimental semu, dan     

9. Penelitian tindakan.  



1. Penelitian Historis (historical 

research.)  

 Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi :masa lampau secara 

sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, 

memveriflkasikan, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan 

memperoleh kesimpulan yang kuat. Seringkali penelitian yang demikian itu 

berkaitan dengan hipotesis-hipotesis tertentu. 

 Ciri-ciri 

1) Penelitian historis lebih tergantung kepada data yang diobservasi orang lain 

daripada yang diobservasi oleh peneliti sendiri.  

2) Berlainan dengan anggapan yang populer, penelitian historis haruslah tertib-ketat, 

sistematis, dan tuntas. 

3) "Penelitian historis" tergantung kepada dua macam data, yaitu data primer dan 

data sekunder 



Lanjutan 

5. Untuk menentukan bobot data, biasa dilakukan dua macam kritik, yaitu kritik 

eksternal dan kritik internal. 

5. Walaupun penelitian historis mirip dengan penelaahan kepustakaan yang 

mendahului lain-lain bentuk rancangan penelitian, namun cara pendekatan historis 

adalah lebih tuntas, mencari informasi dari sumber yang lebih luas.  

Langkah-langkah Pokok 

(1)  Definisikan masalah. Ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada diri sendiri:  

a.  Apakah cara pendekatan historis ini merupakan yang terbaik bagi masalah yang 

sedang digarap?                          b.  Apakah data 

penting yang diperlukan mungkin didapat?  

c.  Apakah hasilnya nanti mempunyai cukup kegunaan? 



 (2)  Rumuskan tujuan penelitian dan, jika mungkin, rumuskan hipotesis yang akan 

memberi arah dan fokus bagi kegiatan peneliti 

 (3)  Kumpulkan data, dengan selalu mengingat perbedaan antara sumber primer 

dan sumber sekunder. Suatu keterampilan yang sangat penting dalam penelitian 

historis adalah cara pencatatan data: dengan sistem kartu atau dengan sistem 

lembaran, kedua-duanya dapat dilakukan.    

   

 (4) Evaluasi data yang diperoleh dengan melakukan kritik eksternal dan kritik 

internal.     (5). Tuliskan laporan. 



2.  Penelitian Deskriptif (descriptive 

research)  

 Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu.  
Contoh       

 Beberapa contoh penelitian macam ini adalah:     (1) Survai 

mengenai pendapat umum untuk menilai sikap para pemilih terhadap rencana 

perubahan tahun pelajaran.    (2) Survai dalam suatu daerah 

mengenai kebutuhan akan pendidikan keterampilan.        

 (3) Studi mengenai kebutuhan tenaga kerja akademik pada suatu kurun waktu 

tertentu.    

 (4)  Penelitian mengenai taraf serap pelajar-pelajar SMU. 



Lanjutan 

 Ciri-ciri              

(1) Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian vang bermaksud untuk 

membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. 

 Tujuan penelitian-penelitian survei:      a. Untuk 

mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.        

b. Untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi 

keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung. c.  Untuk membuat 

komparasi dan evaluasi.  d.  Untuk mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang-

orang lain dalam menangani masalah atau situasi vang sama, agar dapat belajar 

dari mereka untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di 

masa depan. 



 Langkah-langkah Pokok     

     (1) Defmisikan dengan jelas dan spesifik tujuan yang akan dicapai. Fakta-fakta 

dan sifat-sifat apa yang perlu diketemuk 

 (2) Rancangkan cara pendekatanmya. Bagaimana kiranya data akan dikumpulkan? 

Bagaimana caranya menentukan sampelnya untuk menjamin supaya sampel 

representatif bagi populasinya? Alat atau teknik observasi apa yang tersedia atau 

perlu dibuat? Apakah metode pengumpulan data itu perlu di-try-out-kan? Apakah 

para pengumpul data perlu dilatih terlebih dahulu?     

(3)  Kumpulkan data.       (4)  

Susun laporan. 



Penelitian Perkembangan 

(developmental research). 

 Tujuan penelitian perkembangan adalah untuk menyelidiki pola dan perurutan 

pertumbuhan dan/atau perubahan sebagai fungsi waktu. 

 Contoh-contoh      

(1)  Studi-studi longitudinal mengenai pertumbuhan yang secara langsung mengukur 

sifat-sifat dan laju perubahan-perubahan pada sampel sejumlah anak pada taraf-

taraf perkembangan yang berbeda-beda.  (2)  Studi-studi cross-sectional yang 

mengukur sifat-sifat dan laju perubahan-perubahan pada sejumlah sampel yang 

terdiri dari kelompok-kelompok umur yang mewakili taraf perkembangan yang 

berbeda-beda. 

(3) Studi-studi kecenderungan vang dimaksudkan untuk menentukan pola-pola 

perubahan di masa lampau agar dapat meramalkan pola-pola dan kondisi-kondisi di 

waktu vang akan datang.  



Lanjutan 

 Ciri-ciri       

(1) Penelitian perkembangan memusatkan perhatian pada studi mengenai variabel-

variabel dan perkembangannya selama beberapa bulan atau beberapa tahun. 

(2) Masalah sampling dalam studi longitudinal adalah kompleks karena terbatasnya 

subjek yang dapat diikuti dalam waktu yang lama; berbagai faktor mempengaruhi 

atrisi dalam studi longitudinal. 

(3) Studi-studi cross-sectional biasanya meliputi subjek lebih banyak, tetapi mencandra 

faktor-faktor pertumbuhan yang lebih sedikit daripada studi-studi longitudinal. 

(4) Studi-studi kecenderungan mengandung kelemahan bahwa faktor-faktor yang tak 

dapat diramalkan mungkin masuk dan memodifikasi atau membuat kecenderungan 

yang didasarkan masa lampau menjadi tidak sah. 

 



Lanjutan 

 Langkah-langkah Pokok      (1)  Definisikan 

masalahnya atau rumuskan tujuan-tujuannya.   (2)  Lakukan penelaahan 

kepustakaan untuk menentukan garis dasar informasi yang ada dan 

memperbandingkan metodologi-metodologi penelitian, termasuk alat-alat yang 

telah ada dan teknik-teknik pengumpulan data yang telah dikembangkan . 

  

     (3)  Rancangkan cara pendekatan.     

     (4)  Kumpulkan data.      

     (5) Evaluasi data Yang terkumpul.    

     (6) Susun laporan mengenai hasil evaluasi itu. 



Penelitian Kasus dan Penelitian Lapangan (case study 

and field research)  

 Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu 

unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. 

Contoh-contoh        (1) 

Studi-studi yang dilakukan Piaget mengenai perkembangan kognitif pada anak-anak.    

(2) Studi secara mendalam mengenai seorang anak yang mengalami ketidakmampuan 

belajar yang dilakukan oleh seorang ahli psikologi. (3) Studi secara intensif 

mengenai kebudayaan "kota dalam" serta kondisi-kondisi kehidupannya pada suatu 

kota metropolitan. (4) Studi lapangan yang tuntas mengenai kebudayaan kelompok-

kelompok masyarakat terpencil. 



Lanjutan 

 Ciri-ciri       

  (1) Penelitian kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu yang 
hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit 
tersebut.  

  (2) Data yang diperoleh dari penelitian-penelitian kasus memberikan contoh-contoh yang 
berguna untuk memberi ilustrasi mengenai penemuan-penemuan yang digeneralisasikan 
dengan statistik. 

Kelemahan  

(1) Karena fokusnya yang terbatas pada unit-unit yang sedikit jumlahnya, penelitian kasus 
itu terbatas sifat representatifnya 

(2) Penelitian kasus terutama sangat peka terhadap keberatsebelahan subjektif. Kasusnya 
sendiri mungkin dipilih atas dasar sifat dramatiknya dan bukan atas dasar sifat 
khasnya; atau karena kasus itu cocok benar dengan konsep yang sebelumnya telah ada 
pada peneliti. 



Lanjutan 

 Langkah-langkah Pokok      (1) Rumuskan 

tujuan-tujuan yang akan dicapai. Apakah yang dijadikan unit studi itu dan sifat-

sifat, saling hubungan serta proses-proses yang mana yang akan menuntun 

penelitian? (2) Rancangkan cara pendekatannya. Bagaimana unit-unit itu akan 

dipilih? Sumber-sumber data mana yang tersedia? Metode pengumpulan data 

mana yang akan digunakan?     (3) Kumpulkan data. (4) Organisasikan data 

dan informasi yang diperoleh itu menjadi rekonstruksi unit studi yang koheren dan 

terpadu secara baik  (5) Susunlah laporannya dengan sekaligus mendiskusikan 

makna hasil tersebut. 



Penelitian Korelasional (correlational 

research)  

 Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi 

pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor 

lain berdasarkan pada koefisien korelasi. 

Contoh-contoh       

(1) Studi yang mempelajari saling hubungan antara skor pada test masuk perguruan 

tinggi dengan indeks prestasi.      (2) Studi secara 

analisis faktor mengenai beberapa test kepribadian. Studi untuk meramalkan 

keberhasilan belajar berdasarkan atas skor pada test bakat.  

Ciri-ciri                           

(1) Penelitian macam ini cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit 

dan/atau tak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tak dapat 

dimanipulasikan.  



Lanjutan 

(3) Apa yang diperoleh adalah taraf atau tinggi-rendahnya saling hubungan dan 

bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Hal ini berbeda misalnya 
dengan pada penelitian eksperimental, yang dapat memperoleh hasil mengenai 
ada atau tidak adanya efek tertentu. 

(4) Penelitian korelasional mengandung kelemahan-kelemahan, antara lain adalah 
sebagai berikut:       a. Hasilnya cuma 
mengidentifikasikan apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling 
hubungan yang bersifat kausal.     b. Jika dibandingkan dengan 
penelitian eksperimental, penelitian korelasional itu kurang tertib-ketat, karena 
kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas.  c. Pola saling 
hubungan itu sering tak menentu dan kabur. d. Sering merangsang 
penggunaannya sebagai semacam short-gun approach, yaitu memasukkan 
berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang 
berguna atau bermakna. 



Lanjutan 

 Langkah-langkah Pokok       (1) Definisikan 

masalah.             (2) Lakukan 

penelaahan kepustakaan.     

      (3) Rancangkan cara pendekatannya:     

       a. Identifikasikan variabel-variabel vang relevan;    

       b. Tentukan subjeknia yang sebaik-baiknya;    

       c. Pilih atau susun alat pengukur yang cocok;    

       d. Pilih metode korelasional yang cocok untuk rnasalah yang sedang digarap.

          

      (4) Kumpulkan data.      

      (5) Analisis data yang telah terkumpul dan buat interpretasinya  

       (6) Tuliskan laporan. 



Penelitian Kausal-Komparatif (causal-

comparative research) 

 Tujuan penelitian kausal-komparatif adalah untuk menyalidiki kemungkinan hubungan 

sebab-akibat dengan cara: berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada 

mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Hal ini 

berlainan dengan metode eksperimental yang mengumpulkan datanya pada waktu kini 

dalam kondisi yang dikontrol. 

 Contoh-contoh      

    (1) Penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi ciri-ciri pribadi yang gampang dan 

tidak gampang mendapat kecelakaan dengan menggunakan data yang berwujud 

catatan-catatan yang ada pada perusahaan asuransi. 

    (2) Penelitian untuk menentukan ciri-ciri guru yang efektif dengan mempergunakan data 

yang berupa catatan mengenai sejarah pekerjaan selengkap mungkin.  



Lanjutan 

 Ciri-ciri Pokok       

Penelitian kausal-komparatif bersifat ex post facto, artinya data dikumpulkan setelah semua 

kejadian yang dipersoalkan berlangsung (lewat). Peneliti mengambil satu atau lebih akibat 

(sebagai "dependent variables") dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa 

lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan, dan maknanya.  

Keunggulan-keunggulan 

(1) Metode kausal-komparatif adalah baik untuk berbagai keadaan kalau metode yang 

lebih kuat, yaitu metode eksperimental, tak dapat digunakan: 

(2) Studi kausal-komparatif menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-

sifat gejala yang dipersoalkan: apa sejalan dengan apa, dalam kondisi apa, pada 

perurutan dan pola yang bagaimana, dan sejenis dengan itu. 



Lanjutan 

(3) Perbaikan-perbaikan dalam hal teknik, metode statistik, dan rancangan dengan 

kontrol parsial, pada akhir-akhir ini telah membuat studi kausal-komparatif itu lebih 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Kelemahan-kelemahan 

(1) Kelemahan utama setiap rancangan ex post facto adalah tidak adanya kontrol 

terhadap variabel bebas. 

(2) Adalah sukar untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang 

relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang 

diselidiki. 

(3) Kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi 

dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek 

yang disaksikan, menyebabkan soalnya sangat kompleks. 



Lanjutan 

(4) Suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, 

tetapi dapat pula disebabkan oleh sesuatu sehab pada kejadian tertentu dan oleh lain 

sebab pada kejadian lain.  

(5) Apabila saling hubungan antara dua variabel telah diketemukan, mungkin sukar 

untuk menentukan mana yang sebab dan mana yang akibat.  

(6) Kenyataan bahwa dua, atau lebih, faktor saling berhubungan tidaklah mesti 

memberi implikasi adanya hubungan sebab-akibat. 

(7) Menggolong-golongkan subjek ke dalam kategori dikotomi (misalnya golongan 

pandai dan golongan bodoh) untuk tujuan perbandingan, menimbulkan persoalan-

persoalan, karena kategori-kategori semacam itu sifatnya kabur, bervariasi, dan tak 

mantap. Seringkali penelitian yang demikian itu tidak menghasilkan penemuan yang 

berguna.  



Lanjutan 

(8) Studi komparatif dalam situasi alami tidak memungkinkan pemilihan subjek secara terkontrol. 

Menempatkan kelompok yang telah ada yang mempunyai kesamaan dalam berbagai hal kecuali 

dalam hal dihadapkannya kepada variabel bebas adalah sangat sukar.  

Langkah-langkah Pokok     

  (1) Definisikan masalah.      

  (2) Lakukan penelaahan kepustakaan.     

  (3) Rumuskan hipotesis-hipotesis.   

  (4) Rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu serta prosedur-prosedur yang 

akan digunakan. 

  (5) Rancang cara pendekatannya:       a. 

Pilihlah subjek-subjek yang akan digunakan serta sumbersumber yang relevan b. Pilihlah atau 

susunlah teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data;   



Lanjutan 

c. Tentukan kategori-kategori untuk mengklasifikasikan data yang jelas, sesuai dengan 

tujuan studi, dan dapat menunjukkan kesamaan atau saling hubungan.                    

( 

6) Validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu, dan interoretasikan hasilnya 

dalam cara yang jelas dan cermat.     (7) Kumpulkan 

dan analisis data.     

(8) Susun laporannya. 



Penelitian Eksperimental-Sungguhan(true-experimental 

research) 

Tujuan penelitian eksperimental sungguhan adalah untuk menyelidiki kemungkinan 

saling hubungan sebab-akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih 

kelompok eksperimental satu atau lebih kondisi perlakuan dan memperbandingkan 

hasinya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. 

Contoh 

Penelitian untuk menyelidiki efek pemberian tambahan-makanan di sekolah kepada 

murid-murid SD di suatu daerah dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi orang 

tua dan taraf inteligensi. 

Penelitian untuk menyelidiki efek program pencegahan penyalahgunaan obat 

terhadap sikap murid-murid SLTP, dengan menggunakan kelompok eksperimen (yang 

diperkenalkan dengan program itu), dan kelompok kontrol (yang tidak diperkenalkan 

dengan program itu)   



Lanjutan 

Ciri-ciri experimental designs      (1) Menuntut 

pengaturan variabel-variabel dan kondisi-kondisi eksperimental secara tertib-ketat, 

baik dengan kontrol atau manipulasi langsung maupun dengan randomisasi 

(pengaturan secara rambang).   (2) Secara khas menggunakan kelompok 

kontrol sebagai "garisdasar" untuk dibandingkan dengan kelompok (kelompok-

kelompok) yang dikenai perlakuan eksperimental.  

(3) Memusatkan usaha pada pengontrolan variansi: 

(4) Internal validity adalah sine qua non untuk rancangan ini dan merupakan tujuan 

pertama metode eksperimental. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: Apakah 

manipulasi eksperimental pada studi ini memang benar-benar menimbulkan 

perbedaan?  



Lanjutan 

(5) Tujuan ke dua metode eksperimental adalah external validity yang menanyakan 

persoalan: Seberapa representatifkah penemuan-penemuan penelitian ini dan 

seberapa jauh hasil-hasilnya dapat digeneralisasikan kepada subjek-subjek atau 

kondisi-kondisi yang semacam? 

6) Dalam rancangan eksperimental yang klasik, semua variabel penting diusahakan 

agar konstan kecuali variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan atau 

dibiarkan bevariasi. 

(7) Walaupun cara pendekatan eksperimerital itu adalah yang paling kuat karena 

cara ini memungkinkan untuk mengontrol variabel-variabel yang relevan, namun cara 

ini juga paling restriktif dan dibuat-buat (artificial). Ciri inilah yang merupakan 

kelemahan utama kalau metode ini dikenakan kepada manusia dalam dunianva, 

karena manusia sering berbuat lain apabila tingkah lakunya dibatasi secara artifisial, 

dimanipulasikan atau diobservasi secara sistematis atau dievaluasi. 



Lanjutan 

Langkah-langkah Pokok     

(1) Lakukan survai kepustakaan yang relevan bagi masalah yang akan digarap.                   (2)  

Identifikasi dan definisikan masalah.    

(3) Rumuskan hipotesis, berdasarkan atas penelaahan kepustakaan.   

(4) Definisikan pengertian-pengertian dasar dan variabel-variabel utama.  

(5) Susun rencana eksperimen:       a. Identifikasi 

bermacam-macam variabel yang relevan.   

b. Identifikasi variabel-variabel non-eksperimental yang mungkin mencemarkan eksperimen, dan 

tentukan bagaimana caranya mengontrol variabel-variabel tersebut.          

c. Tentukan rancangan eksperimennya.      

d. Pilih subjek yang representatif bagi populasi tertentu, tentukan siapa-siapa yang masuk 

kelompok kontrol dan siapasiapa yang masuk kelompok eksperimen.  



Lanjutan 

e. Terapkan perlakuan.        f. Pilih 

atau susun alat untuk mengukur hasil eksperimen dan validasikan alat tersebut.         

g. Rancangkan prosedur pengumpulan data, dan jika mungkin lakukan pilot atau trial run test 

untuk menyempurnakan alat pengukur atau rancangan eksperimennya.  

          

 h.  Rumuskan hipotesis nolnya.     

(6)  Laksanakan eksperimen.       (7) 

Aturlah data kasar itu dalam cara yang mempermudah analisis selanjutnya; tempatkan dalam 

rancangan yang memungkinkan memperhitungkan efek yang diperkirakan akan ada.  

(8) Terapkan test signifikansi untuk menentukan taraf signifikansi hasilnya. 

(9) Buatlah interpretasi mengenai hasil testing itu, berikan diskusi seperlunya, dan tulislah 

laporannya. 



Penelitian Eksperimental-Semu (quasi-

experimental research) 

Tujuan penelitian eksperimental-semu adalah untuk memperoleh informasi yang 

merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang 

sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan/atau 

memanipulasikan semua variabel yang relevan. Si peneliti harus dengan jelas mengerti 

kompromi-kompromi apa yang ada pada internal validity dan external validity 

rancangannya dan berbuat sesuai dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut. 

Contoh: 

Berbagai penelitian mengenai berbagai problem sosial seperti kenakalan, keresahan, 

merokok, jumlah penderita penyakit jantung, dan sebagainya, yang didalamnya 

kontrol dan manipulasi tidak selalu dapat dilakukan. 



Lanjutan 

 Ciri-ciri       

(1) Penelitian eksperimental-semu secara khas mengenai keadaan praktis, yang didalamnya 

adalah tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel yang relevan kecuali beberapa dari 

variabel-variabel tersebut. Si peneliti mengusahakan untuk sampai sedekat mungkin dengan 

ketertiban penelitian eksperimental yang sebenarnya, dengan hati-hati menunjukkan 

perkecualian dan keterbatasannya. Karena itu, penelitian ini ditandai oleh metode kontrol 

parsial berdasar atas identifikasi secara hati-hati mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi internal validity dan external validity.    (2) Perbedaan 

antara penelitian eksperimental-sungguhan dan penelitian eksperimental-semu adalah kecil, 

terutama kalau yang dipergunakan sebagai subjek adalah manusia, misalnya dalam 

psikologi.    (3) Walaupun penelitian tindakan dapat mempunyai 

status eksperimental-semu, namun seringkali penelitian tersebut sangat tidak formal, 

sehingga perlu diberi kategori tersendiri. Sekali rencana penelitian telah dengan sistematis 

menguji masalah validitas, bergerak menjauhi alam intuitif dan penjelajahan (exploratory), 

maka permulaan metode eksperimental telah mulai terwujud. 



Penelitian Tindakan (action research) 

Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru 

atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan 

langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain. 

Tujuan        

Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru 

atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan 

langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain. 

Contoh-contoh        

Suatu program inservice training untuk melatih para konselor bekerja dengan anak 

putus sekolah; untuk menyusun program penjajagan dalam pencegahan 

kecelakaan pada pendidikan pengemudi; untuk memecahkan masalah apatisme 

dalam penggunaan teknologi moderen atau metode menanam padi yang inovatif. 



Lanjutan 

 Langkah-langkah Pokok      Langkah-

langkah pokok dalam melaksanakan penelitian eksperimen-semu adalah sama 

dengan langkah-langkah dalam melakukan penelitian eksperimental-sungguhan, 

dengan pengakuan secara teliti terhadap masing-masing keterbatasan dalam hal 

validitas internal dan eksternal. 



Lanjutan 

Ciri-ciri         (1) 

Praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual dalam dunia kerja.      (2) 

Menyediakan rangka-kerja yang teratur untuk pemecahan masalah dan perkembangan-

perkembangan baru, yang lebih baik daripada cara pendekatan impresionistik dan fragmentaris. 

Cara penelitian ini juga empiris dalam artian bahwa penelitian tersebut mendasarkan diri 

kepada observasi aktual dan data mengenai tingkahlaku, dan tidak berdasar pada pendapat 

suhjektif yang didasarkan pada pengalaman masa lampau. 

 (3) Fleksibel dan adaptif, membolehkan perubahan-perubahan selama masa penelitiannya dan 

mengorbankan kontrol untuk kepentingan on-the spot experimentation dan inovasi.       

 (4) Walaupun berusaha supaya sistematis, namun penelitian tindakan kekurangan ketertiban 

ilmiah, karenanva validitas internal dan eksternalnva adalah lemah. Tujuannya situasional, 

sampelnya terbatas dan tidak representatif, dan kontrolnya terhadap variabel bebas sangat 

kecil. Karena itu, hasil-hasiinya walaupun berguna untuk dimensi praktis, namun tidak secara 

langsung memberi sumbangan kepada ilmunya.  



Lanjutan 

Langkah-langkah Pokok      

(1) Definisikan masalahnya atau tetapkan tujuannya. Apa yang kiranya memerlukan perbaikan 

atau yang mungkin berkembang sebagai keterampilan baru atau cara penyelesaian baru.

      

(2) Lakukan penelaahan kepustakaan untuk mengetahui apakah orang-orang lain telah 

menjumpai masalah yang sama atau telah mencapai tujuan yang berhubungan dengan yang 

akan dicapai dalam penelitian itu.    (3) Rumuskan hipotesis atau 

strategi pendekatan, dengan menyatakannya dalam bahasa yang jelas, spesifik.  

      

4) Aturlah research setting-nya dan jelaskan prosedur serta kondisi-kondisinva. Apakah hal-hal 

khusus yang akan dikerjakan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan?  

(5) Tentukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran, dan lain-lain sarana untuk mendapatkan umpan-

balik yang berguna.    

(6) Analisis data yang terkumpul, dan evaluasi hasilnya.    

(7) Tuliskan laporannya. 



Penelaahan Kepustakaan 

 

Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, 

konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoretis bagi 

penelitian yang akan dilakukan itu. Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian itu 

mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and 

error).  

Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang disebutkan di atas itu 

orang harus melakukan penelaahan kepustakaan. 

Secara garis besar, sumber bacaan itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 

(a) sumber acuan umum, dan (b) sumber acuan khusus.  

Teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber 

acuan umum, yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, 

monograp, clan sejenisnya.  



Lanjutan 

Generalisasi-generalisasi dapat ditarik dari laporan hasil-hasil penelitian terdahulu 

yang relevan bagi masalah yang sedang digarap. Hasil-hasil penelitian terdahulu itu 

pada umumnya dapat diketemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepustakaan 

yang berwujud jurnal, buletin penelitian, tesis, disertasi, dan lain-lain sumber bacaan 

yang memuat laporan hasil penelitian. 

Dalam pada itu perlu diingat bahwa dalam mencari sumber bacaan itu orang perlu 

pilih-pilih (,selektif), artinva tidak semua yang diketemukan lalu ditelaah. Dua kriteria 

yang biasa digunakan untuk memilih sumber bacaan itu ialah (a) prinsip kemutakhiran 

(recency), dan (b) prinsip relevansi (relevance). 

 



Lanjutan 

Kecuali untuk penelitian historis, perlu dihindarkan penggunaan sumher bacaan yang 

sudah "lama" dan dipilih sumber yang lebih mutakhir. Sumber yang telah "lama" 

mungkin memuat teori-teori atau konsep-konsep yang sudah tidak berlaku lagi. 

karena kebenarannya telah dibantah oleh teori yang lebih baru atau hasil penelitian 

yang lebih kemudian. Di samping sumber itu harus mutakhir, juga harus relevan bagi 

masalah yang sedang digarap. Seleksi berdasarkan kriteria relevansi ini terutama 

jelas pada sumber acuan khusus. Jadi, hendaklah dipilih sumber-sumber yang 

berkaitan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. 

Penyusunan landasan teoretis tidak akan produktif sebelum bahannya cukup banyak. 

Karena itu perlu lebih dahulu dibaca banyakbanyak sumber-sumber bacaan, baru 

kemudian ditelaah, dibanding-bandingkan, lalu diambil kesimpulan-kesimpulan 

teoretis. 



Lanjutan 

Supaya hasil pembacaan itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, perlulah hal 

tersebut direkam (dicatat) dengan cara yang mudah pemanfaatannya. Informasi 

mana yang perlu dicatat, tidak ada aturan umumnya. 

Tentang cara pencatatannya, pada umumnya mengikuti salah satu dari dua sistem, 

yaitu (a) sistem kartu, dan (b) sistem lembaran atau sistem kuarto. 

Dewasa ini, dengan tersedianya komputer, perekam hasil bacaan itu didalam komputer 

mungkin merupakan pilihan yang tepat. Dari informasi-informasi yang telah terkumpul 

sebagai hasil kegiatan membaca itulah peneliti melakukan penelaahan lebih lanjut 

terhadap masalah yang digarapnya. 

Di dalam kesimpulan-kesimpulan teoretis itu peneliti harus mengidentifikasi hal-hal 

atau faktor-faktor utama yang akan digarap dalam penelitiannya. Faktor-faktor inilah 

yang akan menjadi variabel-variabel yang akan digarap dalam penelitiannva.  



Lanjutan 

Di dalam kesimpulan-kesimpulan teoretis itu peneliti harus mengidentifikasi hal-hal 

atau faktor-faktor utama yang akan digarap dalam penelitiannya. Faktor-faktor inilah 

yang akan menjadi variabel-variabel yang akan digarap dalam penelitiannva.  

Peramuan ini penting, karena di situlah letak mutu sistem pemikiran teoretis si peneliti. 

Penyatuan hasil-hasil bacaan secara kronologis dan kompilatif saja tidak cukup. Hasil-

hasil itu harus diramu berdasarkan suatu garis pemikiran yang konsisten. Garis 

pemikiran inilah yang melandasi kesimpulan-kesimpulan teoretis yang menjadi dasar 

hipotesis penelitian. 

 



BAB 6 

METODE DAN TEKNIK 

PENGUKURAN 
PROF. DR. JOGIYANTO H.M., M.B.A., AKT 

 

 



Definisi Pengukuran 

 Pemberian  nilai properti dari suatu obyek. 

Obyek merupakan suatu entitas yang akan diteliti 

Obyek dapat berupa perusahaan, manusia, karyawan dan 
lainnya 

 Properti adalah karakteristik dari obyek 

 Properti dapat berupa properti fisik, properti psikologi, 
dan properti sosial.  

 Properti fisik misalnya jika obyeknya manusia, maka properti 
fisiknya adalah tinggi badan, warna rambut, umur dan 
lainnya 

 



Definisi Operasi 

 Menjelaskan karakteristik dari obyek (properti) 

kedalam elemen-elemen yang dapat diobservasi 

yang menyebabkan konsep dapat diukur dan 

dioperasionalkan di dalam riset 

 Hasil dari pengoperasian adalah definisi konsep dari 

masing-masing variabel dan konsep yang digunakan di 

riset 

 Beberapa konsep dapat langsung dipecah dan ditemukan 

elemen-elemen perilaku yang dapat diukurnya 



 Tetapi banyak konsep yang tidak dapat langsung 

ditemukan elemen-elemen perilakunya 

 Tetapi lewat beberapa dimensi 

 Dimensi adalah bagian-bagian dari properti yang 

menunjukkan karakteristik-karakteristik utama dari properti 

konsep tersebut. 

 Dimensi ini masih belum dapat diukur, sehingga perlu 

dipecah kembali menjadi elemen-elemen 

 Elemen merupakan perilaku yang dapat diobservasi 

dan diukur dari suatu konsep atau dimensi 



 Misalnya adalah konsep belajar 

 Konsep ini dapat diukur lewat ujian yang dikerjakan 

 Banyak orang yang menganggap bahwa ujian saja 

tidak mengukur konsep belajar. Jika demikian 

bagaimana konsep belajar ini harus diukur 

 Sekaran(2003) memberi usulan dengan mendefinisikan 

konsep belajar ini secara operasi dan memecahnya menjadi 

tiga dimensi yaitu 

 Memahami (understanding) 

 Retensi (retention) 

 Aplikasi (application) 

 



Skala 

 Suatu alat atau mekanisme yangd apat digunakan 

untuk membedakan individual-individual ke dalam 

variabel-variabel yang akan digunakan di dalam 

riset 

 Terdapat empat macam tipe dasar dari skala yaitu 

nominal, ordinal, interval dan rasio 



Tipe Skala 

 Tipe dasar dari skala mengikuti tipe nilai datanya 

 Nominal, yaitu bernilai klasifikasi, misalnya laki, 

perempuan 

Ordinal, yaitu bernilai klasifikasi dan order (ada 

urutannya) misal penilaian (kurang, baik, sangat baik) 

 Interval, yaitu bernilai klasifikasi, order, dan berjarak.  

 Rasio, yaitu bernilai klasifikasi, order, berjarak, dan 

mempunyai nilai awal 



Metode Penskalaan 

 Merupakan pemberian nilai-nilai ke variabel 

 Terdapat dua metode penskalaan yaitu 

 Skala rating 

 Digunakan untuk memberikan nilai  (rating) ke suatu 

variabel 

 Skala rangking 

Membandingkan dua atau lebih obyek untuk memilih obyek 

yang lebih baik 



Skala Rating 

 Beberapa skala rating yang digunakan 

 Skala dikotomi 

Memberikan nilai dikotomi misalnya  Ya atau Tidak 

 Skala kategori 

Memberikan nilai beberapa item untuk dipilih 

 Skala rikert 

Mengukur respons subyek ke dalam lima poin skala dengan 

interval yang sama 



 Skala perbedaan semantik 

Menggunakan dua buah nilai ekstrim dan subyek diminta 
untuk menentukan responsnya diantara dua nilai tersebut di 
ruang yang disediakan yang disebut dengan ruang semantik 

 Skala numerik  

 Hampir sama dengan skala semantik, hanya mengganti 
ruang semantik dengan angka-angka numerik (misalnya 1 
sampai dengan 5) 

 Skala penjumlahan tetap atau konstan 

 Subyek diminta untuk mendistribusikan nilai responsnya 
kedalam beberapa item yang sudah disediakan dengan 
jumlah yang tetap 



 Skala stapel 

 Dimaksudkan tidak hanya mengukur intensitas respons dari 

subyek tetapi juga arah responsnya 

 Skala grafik 

Menggunakan grafik skala dan subyek memberi tanda 

pada tempat di grafik untuk responsnya 



Skala Rangking 

 Beberapa skala rangking, yaitu 

 Skala perbandingan-berpasangan  

 Digunakan untuk memilih satu dari dua obyek secara 

berpasangan 

 Skala rangking dipaksakan 

Mengurutkan langsung relatif satu terhadap lainnya 

 Skala komparatif 

Membandingkan dengan standar lainnya 
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SAMPEL 
DONALD R COOPER DAN PAMELA S SCHINDLER 
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Kriteria sample 

 Sample yang baik memenuhi dua kriteria sebagai 

berikut 

 Akurat, sampel yang tidak bias. Beberapa cara dapat 

dilakukan untuk meningkatkan akurasi dari sampel 

 Pemilihan sampel berdasarkan proksi yang tepat 

Menghindari bias di seleksi sampel 

Menghindari bias hanya di perusahaan-perusahaan yang 

bertahan 



 Presisi 

 Sampel yang mempunyai presisi yang tinggi adalah yang 

mempunyai kesalahan pengambilan sampel yang rendah 

 Kesalahan pengambilan sampel adalah seberapa jauh 

sampel berbeda dari yang dijelaskan oleh populasinya 

 Presisi diukur dengan standard error of estimate 

 Semakin kecil standard of estimate semakin tinggi presisi 

sampelnya 

 Presisi dapat ditingkatkan dengan jumlah sampelnya 

 Semakin besar jumlah sampelnya, semakin kecil kesalah 

standard esatimasinya 

 



Metode Proses Pengambilan Sampel 

 Ada dua metode pengambilan sampel, yaitu 

 Pengambilan sampel berbasis pada probabilitas 

 Pengambilan sampel secara non-probabilitas 

 Secara probabilitas, metode yang digunakan adalah 

 Random sederhana 

 Random komplek, yang dapat berupa 

 Sistematic random sampling 

 Cluseter sampling 

 Stratified sampling 

 Double sampling 

 

 



 Pengambilan sampel secara non probabilitas dapat 

dilakukan dengan metode 

 Convenience  

 Purposive, terdiri dari 

 Judgment  

Quota 

 Snowball 

 



Random Sederhana 

 Pengambilan sampel secara random sederhana 

dilakukan dengan mengambil secara langsung dari 

populasinya secara random 

 Secara random dipilih dapat didasarkan pada 

angka random 

 Angka random dapat dilihat di tabel angka 

random 



Random kompleks 

 Systematic Random Sampling 

 Dilakukan dengan membagi  populasi sebanyak n 

bagian dan mengambil sebuah sampel pada masing-

masing bagian dimulai dari bagian pertama secara 

random 

 Cluster sampling 

 Dilakukan dengan membagi populasi menjadi 

beberapa grup bagian. 



 Stratified Sampling 

 Dilakukan dengan membagi populasi menjadi 

beberapa subpopulasi atau strata dan kemudian 

pengambilan sampel random sederhana dapat 

dilakukan di dalam masing-masing strata 

 Double Sampling 

Metode sampling yang mengumpulkan sampel dengan 

dasar sampel yang ada dan dari informasi yang 

diperoleh digunakan untuk mengambil sampel 

berikutnya 



Nonprobabilitas 

 Convenience Sampling 

 Dilakukan dengan memilih sampel bebas sekehendak 

perisetnya 

 Purposive Sampling 

 Dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi 

berdasarkan suatu kriteria tertentu 

 Snowball Sampling 

 Dilakukan dengan mengumpulkan sampel dari 

responden yang berasal dari referensi suatu jaringan 



Strategi Pengumpulan Data dan 

Sumber Datanya 

 Menurut (Buckley et al, 1976) terdapat empat strategi 
pengumpulan data yaitu 

 Strategi pengamatan langsung 

 Studi kasus (case) 

 Studi laporan (field) 

 Studi labolatorium (labolatory) 

 Strategi Opini 

 Responden individu 

 Responden grup 

 Strtategi Arsip 

 Data primer 

 Data sekunder 

 Strategi Analitikal 



Teknik Pengumpulan Data 

 Strategi pengamatan langsung 

 Untuk mendapatkan data kasus : Observasi dan 

wawancara 

 Untuk mendapatkan data lapangan : Studi waktu dan 

gerak 

 Untuk mendapatkan data labolatorium : eksperimen 

dan manipulasi 



 Strategi opini 

 Untuk mendapatkan data opini individu : survey 

 Untuk mendapatkan data opini grup : delphi 

 Strategi arsip 

 Untuk mendapatkan data primer : analisis isi 

 Untuk mendapatkan data sekunder : basis data 

 Strategi analitikal 

 Untuk mendapatkan data lojik periset : metode 

matematik 



Faktor-Faktor Pengaruh Di 

Pengumpulan Data 

 Mainstream yang dianut 

 Tujuan 

 Level yang akan diteliti 

 Pengontrolan dari periset 

 Kemudahan riset jika data tersedia 

 Validitas luar dan kedalaman riset 

 Validitas internal 

 Biaya 

 waktu 



BAB 6-2 
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Teknik Observasi 

 Merupakan teknik atau pendekatan untuk 
mendapatkan data primer dengan cara mengamati 
langsung obyek datanya. 

 Klasifikasi pendekatan observasi 

 Analisis nonverbal 

 Dilakukan pada gerakan bukan ucapan, seperti observasi 
terhadap bahasa tubuh seseorang, ekpresi wajah dan 
lainnya 

 Analisis linguistik 

 Dilakukan pada analisis bahasa yang  digunakan oleh 
seseorang atau beberapa orang yang sedang berinteraksi 



 Analisis linguistik ekstra  

 Dilakukan dengan mengobservasi empat dimensi, yaitu vokal, 
tempo, interaksi, dan cara bicara. 

 Analisis spatial 

 Mengobservasi hubungan antar orang secara fisik. Contohnya 
adalah observasi tentang bagaimana salesman secara fisik 
mendekati pelanggang 

 Observasi nonperilaku terdiri dari : 

 Analisis catatan : catatan sekarang/ historis 

 Analisis kondisi fisik : fisik kesediaan/kondisi keamanan 
pabrik 

 Analisis proses fisik : observasi pada time and motion dari 
suatu proses 



Melakukan Observasi 

 Observasi yang sederhana 

Observasi yang tidak mempunyai pertanyaan-

pertanyaan riset 

 Digunakan di penelitian exploratori yang belum 

diketahui dengan jelas variabel-variabel yang akan 

digunakan 

 Observasi yang terstruktur 

Mempunyai prosedur standar yang terstruktur 



 Langkah-langkah dari observasi terstruktur adalah 

Menentukan data yang akan diobservasi 

 Untuk observasi terstruktur data yang dibutuhkan sudah 
dapat ditentukan di muka 

Membuat rencana pengumpulan datanya 

 Rencana merupakan persiapan yang akan dilakukan.  

 Persiapan mengumpulkan data 

 Biasanya meliputi pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, 
bagaimana dan dimana 

Memilih dan melatih pengamat 

Mencatat atau merekam yang diobservasi  



Validitas Observasi 

 Kebaikan-kebaikan observasi 

 Untuk data yang berupa catatan dan prosedur-prosedur 

mekanik, observasi merupakan cara satu-satunya yang 

dapat dilakukan 

 Data dapat diperoleh secara orisinal pada saat terjadinya 

 Observasi menghindari data yang dilupakan atau disaring 

jika digunakan cara lain untuk mendapatkan data, misalnya 

menggunakan cara wawancara 

 Data diperoleh langsung dari pengaturan alamiah yang 

belum diubah atau dibuat oleh peneliti 

 Observasi tidak menanyakan langsung kepada responden, 

sehingga tidak membuat responden tertekan 



 Kelemahan-kelemahan observasi 

 Proses observasi biasanya lama dan mahal 

 Kadangkala kejadian yang akan diobservasi belum jelas 
kapan akan terjadinya dan dapat terjadi setiap waktu 
tanpa terduga 

 Proses observasi hanya melihat bagian yang tampak saja 

 Pengamat tidak dapat mengontrol lingkungan terjadinya 
sehingga tidak dapat melakukan eksperimen apa yang 
akan terjadi jika kondisi lingkungannya berbeda 

 Terbatas pada kejadian yang sedang terjadi pada saat 
dan tempat tertentu saja 



Teknik Wawancara 

 Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk 

mendapatkan data dari responden 

Wawancara personal  

 Dengan melakukan tatap muka langsung dengan responden 

Wawancara intersep 

 Hampir sama dengan wawancara personal, tetapi 

responden dipilih dilokasi umum, seperti mal 

Wawancara telepon 



Wawancara Personal dan Wawancara 

Intersep 

 Faktor-faktor sukses wawancara personal 

 Responden yang dipilih harus mempunyai informasi 

yang diinginkan 

 Responden harus bersedia bekerja sama dengan baik 

sehingga bersedia memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh pewawancara 



 Permasalahan-permasalahan wawancara 

 Permasalahan utama di wawancara adalah terjadinya 

kesalahan responden yaitu data jawaban yang tidak 

sesuai dengan kenyataannya. Kesalahan responden 

terjadi karena sebagai berikut : 

 Pewawancara gagal membuat responden bekerja sama  

dengan baik 

 Pewawancara gagal melakukan wawancara dengan 

prosedur yang benar dan konsisten 

 Pewawancara gagal menciptakan lingkungan wawancara 

yang menyenangkan 

 



 Validitas wawancara personal 

Masalah utama dalam wawancara personal adalah 
responden tidak menjawab dengan benar 

 Untuk mengatasinya bisa menggunakan teknik probing 

 Probing adalah teknik untuk menstimulasi responden 
menjawab lebih banyak dan lebih relevan 

 Beberapa cara probing adalah 

 Pewawancara memberikan kesan mengerti dan 
mengdengarkan 

Memberi waktu responden untuk berbicara lagi setelah 
responden mengakhiri kalimatnya 

 

 



 Mengulangi pertanyaan jika responden ragu-ragu atau tidak 

mengerti pertanyaannya 

 Mengulang jawaban responden 

 Memberi pertanyaannya baru netral seperti “ apa yang anda 

maksud ?” “terus bagaimana?” 

 Memberikan pertanyaan klarifikasi jika jawaban melenceng atau 

tidak jelas 

 Meyakinkan bahwa topik wawancara penting 

 Membuat situasi wawancara menyenangkan 

 Meyakinkan bahwa responden adalah orang yang suka membantu 

 Menghindari mempermalukan responden 

 Menghindari isi wawancara yang tidak disukai responden 

 

 



 Kebaikan- kebaikan wawancara personal 

 Kerja sama yang baik dari responden dapat dilakukan 

 Pewawancara dapat melakukan probing untuk 

mengurangi jawaban yang bias  

 Bantuan visual khusus atau alat penilai alat lainnya 

dapat dilakukan 

 Responden yang tidak mempunyai pengetahuan dapat 

diidentifikasi 

 Pewawancara dapat menyaring responden sesuai 

dengan yang dibutuhkan 



 Kelemahan-kelemahan wawancara personal 

 Biaya mahal jika responden tidak mudah diakses 

Membutuhkan pewawancara yang terlatih 

Waktu pengumpulan data lama 

 Beberapa responden tidak mau berbicara dengan 

orang yang tidak dikenal di rumahnya 

 Beberapa area pemukiman sulit untuk dijangkau 

 Responden dapat diatur atau dilatih oleh pewawancara 

untuk menjawab sesuai kehendak pewawancara 



Wawancara Lewat Telepon 

 Wawancara yang dilakukan lewat telepon 

 Kebaikan-kebaikan wawancara telepon 

 Biaya lebih murah dibandingkan dengan wawancara 
personal 

 Letak geografi responden dapat lebih luas dan 
menyebar tanpa peningkatan biaya yang tinggi 

 Hanya membutuhkan sedikit atau tidak membutuhkan 
pewawancara sama sekali 

Mengurangi bias dari pewawancara 

Waktu penyelesaian yang cepat 



 Kelemahan-kelemahan wawancara telepon 

 Tingkat respon lebih rendah dibandingkan dengan 

wawancara personel 

 Biaya pulsa telepon mahal jika area menyebar secara 

geografi 

 Banyak nomor telepon yang tidak tercatat 

 Respon dapat tidak selesai jika sambungan telepon 

terputus di tengah 

 Ilustrasi tidak dapat digunakan sewaktu wawancara 



Teknik Eksperimen 

 Suatu studi yang melibatkan keterlibatan peneliti 

memanipulasi beberapa variabel, mengamati dan 

mengobservasi efeknya 

 Eksperimen sering disebut dengan eksperimen 

betulan berbeda dengan eksperimen kuasi 

 



 Eksperimen betulan 

 Dilakukan dengan memanipulasi secara eksplisit 
terhadap satu atau lebih variabel  independen 

 Data eksperimen berupa fakta yang sedang terjadi di 
eksperimen 

Grup eksperimen dibentuk dari subyek-subyek yang 
diberi treatmen atau dimanipulasi dan grup kontrol 
dibentuk dari subyek-subyek yang tidak diberi treatmen 

Metode randomisasi digunakan untuk mengurangi 
bahkan menghilangkan pengaruh variabel-variabel 
ekstrani 



 Eksperimen kuasi 

 Tidak dilakukan manipulasi secara eksplisit tetapi 
manipulasi terhadap variabel independen sudah terjadi 
karena oleh suatu peristiwa yang tidak diintervensi oleh 
peneliti 

 Data berupa fakta yang sudah terjadi sebelumnya 

Grup eksperimen dibentuk dari subyek-subyek yang 
sudah mendapat treatmen akibat peristiwa atau 
kejadian tertentu 

Menggunakan metode pair matching untuk membentuk 
grup kontrol 



 Randomisasi 

 Digunakan untuk meminimalkan atau bahkan 

menghilangkan pengaruh dari variabel ekstrani 

Melibatkan pemilihan subyek-subyek penelitian secara 

random dari populasinya dan kemudian memberi 

subyek-subyek itu dengan kondisi-kondisi tertentu yang 

juga dilakukan secara random 



 Pair Matching 

 Validitas Internal 

 Pengukur seberapa benar datau valid kualitas terjadi. 

 Ancaman terhadap validitas internal dapat disebabkan oleh 
beberapa hal  
 Histori 

 Maturasi 

 Pengujian 

 Instrumentasi 

 Seleksi 

 Regresi 

 Mortaliti eksperimen 



Langkah-langkah eksperimen 

 Memilih variabel-variabel yang relevan 

 Menentukan tingkat treatmen 

 Mengontrol lingkungan eksperimen 

 Memilih disain eksperimen yang sesuai 

 Memilih subyek 

 Melakukan uji-pilot 

 Merevisi eksperimen 

 Melakukan uji eksperimen 

 Mencatat hasil eksperimen 



Teknik Survei 

 Metode pengumpulan data primer dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden individu 

 Suvei dapat dikelompokkan ke dalam 

Mail survey 

 Computer delivered survey 

 Intercept studies 



Permasalahan survei dan cara 

mengatasinya 

 Permasalahan utama survei adalah terletak di 

pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dan tidak 

meresponnya responden 

 Jumlah pertanyaan yang terlalu banyak yang 

membuat responden enggan untuk menjawabnya 

 Ketidakjelasan pertanyaan yang membuat 

responden tidak mengerti atau tidak yakin 

menjawabnya 



Beberapa cara untuk meningkatkan 

kualitas dari survei lewat pos 

 Pemberitahuan awal 

 Isi dari survei 

 Panjang pertanyaan-pertanyaan 

 Sponsor survei 

 Amplop kembalian 

 Cara mengirim 

 Personalisasi 

 Surat pengantar 

 Tanpa nama 

 Intensif uang 

 Tindak lanjut 

 



Survei Dikirimkan Lewat Komputer 

 Misalnya menggunakan internet untuk menyebarkan 

pertanyaan-pertanyaan survei  

 Biasanya pertanyaan-pertanyaan survei disebarkan 

ke grup-grup diskusi yang relevan dengan survei 

yang dilakukan 

 Penyebaran ini dapat lewat e-mail atau website 



Teknik Pengumpulan Data Arsip 

 Pengumpulan data arsip dapat berupa data primer 

atau data sekunder 

 Untuk data primer bisa menggunakan teknik 

pengumpulan data analisis isi 

 Untuk data sekunder bisa menggunakan teknik 

pengumpulan data di basis data 



BAB 7 

PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH 

ILMU KOMPUTER  
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 Contoh dalam bidang Informatika:  

 Menurut teori, algoritma divide and conquer lebih 

cepat daripada algoritma brute force karena 

kompleksitas waktunya lebih baik, namun dalam 

implementasinya algoritma divide and conquer 

lebih lambat daripada algoritma brute force. 

Faktor-faktor apa yang menyebabkan demikian? 
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Perlunya Penelitian *) 

*) Sumber: Hasanuddin Z. Abidin, 1995 
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 Contoh dalam bidang informatika:  

 

Penggunaan password konvensional untuk proses 

otentikasi rentan terhadap serangan seperti dictionary 

attack. 

Menambah password dengan bit-bit acak (salt) dapat 

meningkatkan keamanan terhadap serangan dictionary 

attack.  Hipotesis  harus dibuktikan melalui riset 

160 



Perlunya Penelitian *) 

*) Sumber: Hasanuddin Z. Abidin, 1995 
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 Contoh dalam bidang informatika:   

 

Meskipun sistem informasi sudah dilengkapi dengan 

fitur keamanan basis data, namun basis data masih 

dapat diserang oleh hacker. Bagaimana membuat 

proteksi tambahan pada sistem informasi sehingga basis 

data sulit ditembus hacker?  
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Perlunya Penelitian *) 

*) Sumber: Hasanuddin Z. Abidin, 1995 
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 Contoh dalam bidang informatika:  

 

 Pengenalan wajah (face recognition) dipengaruhi  

 oleh banyak faktor, antara lain ekspresi wajah, sudut 

wajah, dan warna kulit. Sejauh mana ketiga fitur tersebut 

mempengaruhi keberhasilan pengenalan wajah?  
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Research Question (RQ) 

 Research question: Pertanyaan-pertanyaan spesifik 

yang ingin dicari jawabannya dengan penelitian 

yang akan dilaksanakan.  

 

 Dinyatakan sebagai rumusan masalah. 
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Contoh-contoh Research Question: 

1. Bagaimana menghitung kecepatan mobil dari sebuah 

video yang merekam gerakan mobil di jalan tol? 

 (Penelitian RUT, 1997, Hans S.D + Rinaldi Munir + Riza) 

 

 2.   Bagaimana  cara melakukan penerjemahan otomatis 

antar-muka (interface) aplikasi berbasis Windows 

dari Bahasa Inggris menjadi Bahasa Indonesia? 

  (Penelitian RUT, 2002-2003, Rila Mandala+ Rinaldi Munir + Harlili) 
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3.    Apakah mungkin mentransformasikan metode symmetric 

watermarking menjadi  metode asymmetric watermarking . Kalau 

mungkin, bagaimana tekniknya?   (Riset S3 Rinaldi Munir, 2005 - 2010) 

 

4. Apa skema keamanan tambahan yang tepat untuk untuk 

membungkus data radar sehingga tidak akan terbaca oleh pihak 

yang tidak berkepentingan? (Riset MP3EI Rinaldi Munir dkk, 2012) 

 

5. Bagaimana melakukan analisis sentimen dan opini publik pada 

data tweet di Twitter yang cenderung tidak mengikuti aturan Tata 

Bahasa yang baku? (Riset Desentralisiasi DIKTI, Dwi Hendratmo, 2012) 
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Model Penelitian *) 

*) Sumber: Hasanuddin Z. Abidin, 1995 
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Tahapan Penelitian 

PERENCANAAN 

• Pilih topik penelitian 

• Lakukan studi pustaka 

• Rumuskan masalah penelitian (research question) 

• Lakukan hipotesis dan luaran yang diharapkan 

• Rencanakan  metodollogi pelaksanaan penelitian 

• Rencanakan perangkat pikir dan perangkat kerja 

• Rencanakan waktu dan biaya 

 

PENGUMPULAN DATA 

PENGOLAHAN DATA 

ANALISIS HASIL 

PELAPORAN 
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PENYUSUNAN 

PROPOSAL 

STUDI PUSTAKA JUGA  

DIPERLUKAN PADA  

TAHAP-TAHAP INI 




*) Sumber: Hasanuddin Z. Abidin, 1995 



Perencanaan Penelitian 

 Sebelum melakukan penelitian, diperlukan rencana 

kegiatan yang terperinci, yang biasanya disebut 

rencana atau proposal penelitian.  
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Proposal Penelitian (3) *) 
171 

*) Hasanuddin Z. Abidin, 1995 



Memilih Topik Penelitian 
172 

Dalam memilih topik penelitian, perhatikan beberapa hal 
berikut: 

1. Sadari kekuatan dan kompetensi keilmuan anda. 

2. Pilih topik penelitian yang ‘sesuai’ dengan kekuatan 
dan kompetensi anda. 

3. Pilih topik yang sesuai dengan ‘hobby’ anda, 

4. Pilih topik yang ‘bermanfaat’ 

5. Jangan pilih topik yang banyak kompetitornya.  

6. Pilihlah topik yang sesuai dengan kearifan local. 

 

 

 



Sumber Data Penelitian 
173 

• Situs internet 

• Jurnal ilmiah 

• Buku teks 

• Dokumen/laporan  

• Majalah/suratkabar 

• Ensiklopedi 

 

 

 

 



Sumber Data/Informasi 
174 

*) Sumber: Hasanuddin Z. Abidin, 1995 



Kegunaan Studi Pustaka 
175 

1. Untuk mengetahui related works (hasil penelitian terkait 

yang pernah dilaksanakan sebelumnya). 

2. Untuk memastikan tidak terjadi ‘reinventing the wheels’ 

3. Meningkatkan pemahaman terhadap permasalahan 

penelitian 

4. Meningkatkan pemahaman terhadap aspek-aspek 

teoritis dan prtaktis terkait ‘research question’ 

5. Memberikan penjelasan teoritis terhadap hasil-hasil 

penelitian yang diperoleh.  

 

 *) Sumber: Hasanuddin Z. Abidin, 1995 



Situs Internet Penting 
176 

• http://scholar.google.com 

• http://book.scholar.com 

• http://ieeexplore.org 

• http://www.proquest.com/products-

services/dissertations/ 

 

 

 

 

 

 

http://scholar.google.com/
http://book.scholar.com/
http://ieeexplore.org/
http://www.proquest.com/products-services/dissertations/
http://www.proquest.com/products-services/dissertations/
http://www.proquest.com/products-services/dissertations/
http://www.proquest.com/products-services/dissertations/


Perumusan Masalah 
177 

• Sesuaikan dengan ‘road map’ penelitian kelompok anda 
(komunitas, kelompok keilmuan, lab, research group, dll) 

• Hindari ‘reinventing the weels’ 

 

 

• Cari open problem yang masih mempunyai peluang besar untuk 
diteliti 

• Identifikasi ‘blank spots’ 

      potensi kontribusi tinggi 

• Batasi masalah sesuai waktu dan biaya 

 

   

 

 

 
*) Sumber: Hasanuddin Z. Abidin, 1995 



 Contoh road map penelitian 1 *) 
178 

 Jangak Pendek 

(2011 – 2012) 

Jangka Menengah 

(2013 – 2015) 

Jangka Panjang 

(2016 – 2020) 

Tahap 

hilir/Tahap 

lanjut 

 

 

   

 

Tahap 

Pengembangan 

 

   

 

Tahap Inisiasi 

 

   

 

Enkripsi selektif 

video digital 

yang terkompresi 

chaos 
Enkripsi selektif 

video digital yang 

tidak terkompresi  

Enkripsi selektif 

citra digital yang 

terkompresi  

Enkripsi selektif 

citra digital yang 

tidak terkompresi  

*) Sumber: Proposal Rinaldi Munir (Riset & Inovasi KK 2012) 



179 Contoh road map penelitian 2 *) 

*) Sumber: Proposal Rinaldi Munir (Penelitian Unggulan perguruan Tinggi 2015 



180 

 

 Jangka Pendek 

(2011-2012) 

Jangka Menengah 

(2013-2014) 

Jangka Panjang 

(2015-2016) 

Tahap hilir/ 

Tahap lanjut 

 
 

 
 

 

  
 

Pengembangan algoritma 
sistem keamanan radar 

yang lebih baik 

Tahap 
Pengembangan 

 
 

 
 

 

 
 

 Topik1: Simulasi sistem 

keamanan untuk data 
Radar 

 Topik2: Implementasi 
sistem keamanan data 
Radar 

 

 

Tahap Inisiasi 

 
Study literatur tentang 

Network Security untuk 
Surveillance Radar 

Network 
 
 

  

 

*) Sumber: Proposal Rinaldi Munir (Penelitian MP3EI 2012 



181 Road map Kelompok Keilmuan Informatika (KK-IF) *) 

*) Sumber: Proposal Dwi Hendratmo (Penelitian Desentralisasi DIKTI, 2012 
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*) Sumber: Proposal Dwi Hendratmo (Penelitian Desentralisasi DIKTI, 2012 
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*) Sumber: Proposal Dwi Hendratmo (Penelitian Desentralisasi DIKTI, 2012 



Perencanaan Pelaksanaan 
184 

 Metodologi pelaksanaan penelitian 

 Perangkat pikir (brainware)  SDM 

 Perangkat kerja (hardware dan software) 

 Waktu dan biaya 

*) Sumber: Hasanuddin Z. Abidin, 1995 



Contoh metodologi di dalam proposal 
185 

*) Sumber: Proposal Dwi Hendratmo (Penelitian Desentralisasi DIKTI, 2012 



Pengolahan Data 
186 



Publikasi Hasil Penelitian 
187 

 Publish or Perish!! 

 Publikasi penelitian dalam bentuk makalah di 

jurnal/konferensi/buku secara tidak langsung akan 

‘mengiklankan’ kompetensi ada 

 Publikasi memperluas ‘span of benefit’, ‘span of reach’ 

dan ‘span of influence’ dari penelitian dan juga 

penelitinya 

 Publikasi dapat mendatangkan sponsor atau pemberi 

dana penelitian.  



Faktor-Faktor yang Menurunkan 

Kualitas Penelitian 
188 

 Data pengamatan yang terbatas 

 Data yang kurang akurat 

 Informasi yang kurang valid 

 Sumberdaya yang kurang memadasi 

 Argumentasi yang tidak lengkap 

 Subyektivitas yang proporsional 

 Analisis yang tidak lengkap 

*) Sumber: Hasanuddin Z. Abidin, 1995 



Renungan Penutup (2) 
189 



BAB 8 

UJIAN TENGAH SEMESTER 

 



BAB 9-11 

METODE 

PENELITIAN KUANTITATIF 
DONALD R COOPER DAN PAMELA S SCHINDLER 

 

 



BAB I 

A. Latar Belakang 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Tinjauan Pustaka 

F. Hipotesis Penelitian 

G. Definisi Konseptual 

H. Definisi Operasional (indikator & parameter) (termasuk 
kuesioner) 

I. Metodologi Penelitian 



I. Metodologi Penelitian  

1. Paradigma & Metode 

2. Tipe penelitian 

3. Populasi , Sample dan Teknik Sampling 

4. Jenis Data 

5. Teknik Pengumpulan Data 

6. Uji Validitas & Reliabilitas butir kuesioner 

7. Uji Normalitas Data 

8. Pengolahan Data 

9. Analisis Data  



Format Penelitian Kuantitatif 

Penelitian 

Kuantitatif 

Eksplanasi  

Deskripsi  

Eksperimen  

Survey  

Studi Kasus 

Survey 



3. Populasi , Sample dan Teknik Sampling 

 

Jelaskan tentang: 

 Siapa populasi penelitian & berapa jumlahnya 

 Berapa jumlah sampel yang diambil 

 Teknik sampling apa yang dipakai 



POPULASI PENELITIAN 

 Sekelompok obyek yang menjadi sasaran penelitian 

 Keseluruhan dari obyek penelitian yang dapat 

menjadi sumber data penelitian 



SAMPEL PENELITIAN 

 Sampel : sebagian dari populasi yang dianggap 
mewakili populasi  

 Pada populasi kecil digunakan sampel total 
artinya keseluruhan populasi dijadikan sampel 

 Semakin homogen populasi, semakin besar 
kemungkinan penggunaan sampel dalam jumlah 
kecil 

 Pada populasi heterogen, kemungkinan 
menggunakan sampel besar karena sampel harus 
dipenuhi oleh wakil-wakil unit populasi.OKI, 
semakin heterogen sebuah populasi semakin besar 
sampel penelitian 



UKURAN SAMPEL 

 

 Rumus yang biasa digunakan untuk menentukan jumlah 
sampel yang diambil (Slovin) 

 

 

 

 

 

 

N=ukuran populasi 

n=jumlah sampel 

e=persen kelonggaran ketidaktelitian dalam pengambilan 
sampel. 1 % atau 5% 

n = N / (1+N.e2) 



METODE SAMPLING 

Probability Sampling 
 

 Simple random sampling 

 Systematic sampling 

 Stratified random 
sampling 

 Area sampling 

 Cluster s ampling 

 Proposional sampling 

 Double sampling 

Nonprobability Sampling 

 

 Judgment sampling 

 Purposive sampling 

 Quota sampling 

 Incidental sampling 

 Snowball sampling 

 



4. Jenis Data 

Jelaskan tentang jenis data yang 

digunakan dalam penelitian 



Data  

 Data Primer  data yang langsung diperoleh dari 
sumber data pertama di lokasi penelitian atau 
obyek penelitian 

 Data Sekunder  data yang diperoleh dari 
sumber kedua atau sumber sekunder dari data 
yang kita butuhkan.  

 Data Online  data yang diperoleh dari sumber 
internet 



5. Teknik Pengumpulan Data 

Jelaskan teknik pengumpulan data 

yang digunakan 



Ragam Metode Pengumpulan Data 

 Metode Angket 

 Metode Wawancara 

 Metode Observasi 

 Metode Dokumenter 

 Metode Eksperimental 

 Metode Penelusuran Data Online 



 

Uji Validitas &  

Reliabilitas butir kuesioner 

 
 

• Jelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas serta 

rumus yang dipakai 

• Jangan lupa cantumkan sumber referensi 

 



BAB 10 

VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
DONALD R COOPER DAN PAMELA S SCHINDLER 

PROF. DR. JOGIYANTO H.M., M.B.A., AKT 

 

 



Perbedaan Validitas dan Reliabilitas 

 Validitas menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau 

satu set dari operasi-operasi mengukur apa yang 

seharusanya diukur (Ghiselli et al., 1981 hal. 266) 

 Validitas sebagai sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya (Azwar, 2000, hal. 5) 

 Isaac dan Michael (1981, hal. 120) validitas 

menunjukkan tingkat dari kemampuan tes untuk 

mencapai sasarannya 



 Reliabilitas suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan 
konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu 
konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari 
suatu pengukur (Sekaran, 2003, hal. 203) 

 Ghiselli et al. (1981, hal. 191) mendefiniskan reliabilitas 
suatu pengukur adalah sebagai seberapa besar variasi 
tidak sistematik dari penjelasan kuantitatif dari 
karakteristik-karakteristik suatu individu jika individu 
yang sama diukur beberapa kali 

 Isaac dan Michael (1981, hal. 123) reliabilitas sebagai 
konsistensi antar pengukuran-pengukuran secara 
berurutan 



Validitas Eksternal 

 Validitas menunjukkan bahwa suatu pengujian 
benar-benar mengukur apa yang seharusnya 
diukur. 

 Validitas dapat berupa validitas eksternal dan 
validitas internal 

 Validitas eksternal menunjukkan bahwa  

 hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat 
digeneralisasi ke semua obyek, situasi dan waktu yang 
berbeda 

 Banyak berhubungan dengan pemilihan sampel 



 Supaya mempunyai tingkat validitas yang tinggi, sampel 

penelitian harus memenuhi kriteria sebagai berikut 

 Dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua obyek yang 

berbeda 

 Pemilihan sampel yang bias akan membuat sampel tidak akurat 

 Pemilihan sampel yang bias yang berisi dengan perusahaan-

perusahaan yang bertahan juga akan membuat sampel tidak 

akurat 

 Penelitian yang melibatkan sedikit perusahaan hasilnya akan 

dipertanyakan apakah dapat diterapkan ke perusahaan lainnya 

 



 Dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua situasi yang 
berbeda. 

 Dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua waktu yang 
berbeda 

 Validitas internal menunjukkan kemampuan dari 
instrumen riset mengukur apa yang seharusnya diukur 
dari suatu konsep 

 Validitas intrenal dapat dikelompokkan menjadi tiga 
kelompok 

 Validitas isi 

 Validitas berhubungan dengan kriteria 

 Validitas konstruk 



 Validitas isi 

Menunjukkan tingkat seberapa besar item-item di instrumen 
mewakili konsep yang diukur 

 Validitas berhubungan dengan kriteria 

 Digunakan untuk mengukur perbedaan-perbedaan 
individual berdasarkan kriteria yang digunakan 

 Validitas serentak 

 Validitas prediktif 

 Perbedaan keduanya terletak pada perspektif waktunya 

 Validitas konstruk 

Menunjukkan seberapa baik hasil-hasil yang diperoleh dari 
penggunaan suatu pengukur sesuai dengan teori-teori  yang 
digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk 



Reliabilitas dan Koefisien Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah tingkat seberapa besar suatu 

pengukur mengukur dengan stabil dan konsisten 

 Koefisien reliabilitas mengukur tingginya reliabilitas 

suatu alat ukur. 

 Pendekatan yang digunakan untuk menghitung nilai 

koefisien reliabilitas 

 Tes-tes-ulang 

 Bentuk-paralel 

 Separo-dipecah 



Uji Normalitas Data 

 Jelaskan tentang uji normalitas dan rumus yang 

dipakai 

 Jangan lupa cantumkan sumber referensi 



Uji Normalitas data 

 Kolmogorov-Smirnove 

test 

 Jika K-S test Signifikan 

maka data tdk normal 

 Dan Jika K-S test tdk 

signifikan data normal 



Pengolahan Data 

Jelaskan proses pengolahan data 



Pengolahan Data 

 Kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data 

dilaksanakan 

 Biasanya dilakukan dengan melalui tahap editing 

(memeriksa), coding (proses pemberian identitas), 

dan tabulating (proses pembeberan) 



Editing  

 Proses ini dimulai dengan memberi identitas pada 

instrumen penelitian yang telah terjawab, 

memeriksa satu persatu lembar instrumen 

 Apabila terjadi kejanggalan berupa kesalahan 

atau kekurangan informasi yang dibutuhkan maka 

peneliti harus kembali ke lapangan untuk mengecek 

kebenarannya 



Koding  

 Setelah editing, data yang ada diberi identitas 
sehingga memiliki arti tertentu pada saat 
dianalisis 

 Ada 2 macam koding : 

1. Koding frekuensi  digunakan apabila jawaban 
memiliki bobot atau arti frekuensi tertentu 

2. Koding lambang  digunakan pada poin yang 
tidak memiliki bobot tertentu 



Tabulasi  

 Memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan 

mengatur angka-angka serta menghitungnya 

 Bagian tabel: 

1. Identitas tabel 

2. Kepala tabel 

3. Badan tabel 

4. Total tabel 



Analisis Data  

Jelaskan proses analisa data 

 



TEKNIK ANALISIS 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 Frekuensi  digunakan untuk menghitung jumlah responden dengan kategori ttt 

 Eksplorasi  digunakan untuk melihat nilai rata2 (means), standar deviasi, nilai 
minimun, nilai maksimum,dan nilai tengah(median) 

 Deskriptif  digunakan untuk menghitung nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata2, 
standar deviasi, dan jumlah total 

 Tabulasi silang  digunakan untuk menghitung frekuensi dan persentase dua 
variabel atau lebih dengan cara menyilangkan variabel2 yang dianggap 
berhubungan 

 Rasio  digunakan untuk memberikan gambaran rasio antara dua variabel 
berskala interval / rasio 

 Report  

 a. OLAP Cubes  digunakan untuk menghitung ringkasan dalam bentuk jumlah total, 
nilai rata2, dan statistik univariat lainnya dengan menggunakan variabel yang 
berskala nominal / ordinal 

 b. Case Summaries  prosedur penghitungan statistik subgroup dalam suatu 
kelompok variabel didasarkan pada kategori beberapa variabel 



 Means Nilai rata2 dari suatu jumlah keseluruhan bilangan 

 Median Nilai tengah dari suatu bilangan yang membatasi 
setengah frekuensi distribusi bagian bawah dan bagian atas 

 Modusnilai atau frekuensi terbesar pada suatu kelompok 
data nominal ttt (nilai yang menonjol atau sering muncul) 

 Nilai minimum  Nilai terendah dari suatu jumlah 
keseluruhan bilangan 

 Nilai maksimum  Nilai tertinggi dari suatu jumlah 
keseluruhan bilangan 

 Standar Deviasi alat statistik yang digunakan untuk 
mendeskripsikan variabilitas dalam suatu distribusi 

 



TEKNIK ANALISIS 

STATISTIK INFERENSI 

 Korelasi : analisis yang digunakan untuk melihat kuat lemahnya 
hubungan antara variabel bebas dan terikat 

 Regresi : analisis yang digunakan untuk memprediksi seberapa besar 
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat  

 Uji T : analisis yang digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata 
satu populasi atau lebih dengan menggunakan sampel kecil 

 Time Series : analisis yang digunakan untuk membuat data yang 
dapat digunakan untuk memprediksi kejadian di masa yad 

 Chi Square : analisis yang digunakan untuk melihat ketergantungan 
antara variabel bebas dan terikat dengan skala nominal atau ordinal 

 Multivariate : analisis yang digunakan untuk melihat kuat lemahnya 
hubungan antara lebih dari dua variabel 
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Qualitative Research 

Pendekatan penelitian kualitatif sering disebut dengan  

Naturaistic inquiry (inkuiri  alamiah).  Apapun macam, cara atau 

corak analisis data kualitatif suatu penelitian,  perbuatan awal 

yang senya tanya dilakukan adalah membaca fenomena. Setiap 

data kualitatif mempunyai karakteristiuknya sendiri. Data 

kualitatif berada secara tersirat di dalam sumber datanya. 

Sumber data kualitatif adalah catatan hasil observasi, transkrip  

interviu mendalam  (depth interview) , dan dokumen dokumen 

terkait berupa tulisan  ataupun gambar 
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Learning Objectives 

 Understand . . . 

• How qualitative methodologies differ from quantitative 

methodologies. 

• The controversy surrounding qualitative research. 

• The types of decisions that use qualitative 

methodologies. 

• The different qualitative research methodologies. 
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Web as a Source 

“It is better to think of the Web . . . as the sounds of 

independent voices, just like the street corner soapbox 

preacher or that friend of yours who always 

recommends the best books.” 

 

David Meerman Scott  

marketing strategist and author, 

The New Rules of Marketing and PR 
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Qualitative Research   

and the Research Process 
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Focus Groups 

Qualitative Research 

Ethnography 

Observation 
Data  

Collection 

Techniques 

IDIs 

Case Studies 

Action Research 
Grounded 

Theory 

Group 

Interviews 



Why Use Qualitative Research? 

“Most of what influences what we say and  

do occurs below the level of awareness.  

That’s why we need new techniques:  

to get at hidden knowledge –  

to get at what people don’t know they know.” 

     

     Gerald Zaltman  

Emeritus Professor, Harvard 

Creator, Zmet technique 



7-231 

Qualitative Research 

Trace Evidence 

Artifacts 

Other 

Techniques 

Behavioral 

Observations 

Textual Analysis 

Debriefings 
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Qualitative Research in Business 

Job Analysis 

Advertising Concept 
Development 

Productivity 
Enhancement 

New Product 
Development 

Benefits Management 

Retail Design 

Process Understanding  

Union Representation 

Market Segmentation 

Sales Analysis 
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Data Sources 

People 

Organizations 

Texts 

Environments 

Events and 

happenings 

Artifacts/ media 

products 
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The Roots of  

Qualitative Research 

Psychology 

Anthropology 

Communication 

Sociology 
Semiotics 

Economics 

Qualitative  

Research 
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Distinction between  

Qualitative & Quantitative 

Theory  

Testing 

Theory  

Building 
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 Qualitative 

 Understanding 

 Interpretation 

Focus of Research 

 Quantitative 

 Description 

 Explanation 
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Researcher Involvement 

Qualitative 

High  

Participation-based 

Quantitative 

Limited 

Controlled 
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Research Design 

Qualitative 

Longitudinal 

Multi-method 

Quantitative 

Cross-sectional or 
longitudinal 

Single method 
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Sample Design and Size 

Qualitative 

Non-probability 

Purposive 

Small sample 

Quantitative 

Probability 

Large sample 
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Data Type and Preparation 

Qualitative 

Verbal or pictorial 

Reduced to verbal codes 

Quantitative 

Verbal descriptions 

Reduced to numeric 
codes 
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Turnaround 

Qualitative 

• Shorter turnaround 

possible 

• Insight development 

ongoing 

Quantitative 

• May be time-consuming 

• Insight development 
follows data entry 
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Data Analysis 

Qualitative 

•Nonquantitative;  

•Human judgment mixed 

with fact 

•Emphasis on themes 

Quantitative 

•Computerized analysis 

•Facts distinguished 

•Emphasis on counts 
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Qualitative Research  

and the Research Process 
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Pretasking Activities 

Use product in home 

Bring visual stimuli 

Create collage 

Keep diaries 

Construct a story 

Draw pictures 
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Formulating the Qualitative Research Question 
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Choosing the 

Qualitative Method 

Types of 

participants 

Researcher 

characteristics 

Factors 

Schedule 

Budget 

Topics 

Project’s purpose 
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NonProbability Sampling  

 

Purposive 

Sampling 

 

Snowball 

Sampling 

Convenience 

 Sampling 
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Qualitative Sampling  

General sampling rule:  

Keep conducting interviews until no new 

insights are gained.  
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The Interview Question Hierarchy 
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Interviewer Responsibilities 

• Recommends topics and 

questions 

• Controls interview 

• Plans location and 

facilities 

• Proposes criteria for 

drawing sample 

• Writes screener 

• Recruits participants 

• Develops pretasking 

activities 

• Prepares research tools 

• Supervises transcription 

• Helps analyze data 

• Draws insights 

• Writes report 
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Elements of a Recruitment Screener 

• Heading 

• Screening requirements 

• Identity information 

• Introduction 

• Security questions 

• Demographic questions 

• Behavior questions 

• Lifestyle questions 

• Attitudinal and 

knowledge questions 

• Articulation and 

creative questions 

• Offer/ Termination 



Interview Formats 

Unstructured 

Semi-structured 

Structured 



Requirements for  

Unstructured Interviews 

Distinctions 

Developed dialog 

Interviewer skill 

Probe for 

answers 

Interviewer  

creativity 
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The Interview Mode 

Group Individual 
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IDI vs Group 

Individual Interview Group Interview 
 • Explore life of individual in depth 

• Create case histories through repeated 

interviews over time 

• Test a survey 

• Orient the researcher to a field of inquiry and the 

language of the field 

• Explore a range of attitudes, opinions, and 

behaviors 

• Observe a process of consensus and disagreement 

 • Detailed individual experiences, 

choices, biographies 

• Sensitive issues that might provoke 

anxiety 

•  Issues of public interest or common concern 

• Issues where little is known or of a hypothetical 

nature 

 • Time-pressed participants or those 

difficult to recruit (e.g., elite or high-

status participants) 

• Participants with sufficient language 

skills (e.g., those older than seven) 

• Participants whose distinctions would 

inhibit participation 

•  Participants whose backgrounds are similar or not so 

dissimilar as to generate conflict or discomfort 

•  Participants who can articulate their ideas 

•  Participants who offer a range of positions on issues 
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Research Using IDIs 

Cultural 

interviews 

Sequential 

interviewing 

Types 

Life histories 

Critical incident 

techniques 

Oral histories 

Ethnography 
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MET 

Projective Techniques 

Sensory sorts 

Semantic 

Mapping Data  

Collection 

Techniques 

Sentence 

Completion 

Cartoons 

Thematic 

Apperception 

Laddering Association 

Component Sorts 
Imagination 

Exercises 
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Projective Techniques 

Anderson Analytics 

uses a cast of 

characters during 

interviewing. 
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Group Interviews 

•Mini-Groups 

Dyads 

Triads 

•Small Groups  

Focus Groups 

•Supergroups 
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Determining the Number of Groups 

Scope 

Number of distinct segments 

Desired number of ideas 

Desired level of detail 

Homogeneity 

Level of distinction 
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Group Interview Modes 

Telephone 

Online 

Videoconference 

Face-to-Face 
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Combining Qualitative Methodologies 

Action Research Case Study 
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Triangulation: Merging Qualitative and 

Quantitative 

Conduct studies  

simultaneously 

Perform series: 

Qualitative,  

Quantitative,  

Qualitative 

Ongoing qualitative 

 with multiple waves  

of quantitative 

Quantitative  

precedes  

Qualitative 
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Key Terms 

 

• Action research 

• Case study 

• CAPI 

• Content analysis 

• Creativity session 

• Ethnography 

• Focus groups 

• Group interview 

 

 

• IDI 

 Convergent interviewing 

 Critical incident technique 

 Cultural interviews 

Grounded theory 

 Life histories 

Oral history 

 Sequential interviewing 

• Interview 

 



7-265 

Key Terms (cont.) 

• Interview guide 

• Moderator 

• Non-probability sampling 

• Pretasking 

• Probability sampling 

• Qualitative research 

• Quantitative research 

• Recruitment screener 

• Triangulation 

• Projective techniques 

 Cartoons 

 Component sorts 

 Imagination exercises 

 Laddering 

 Metaphor Elicitation 

Technique 

 Semantic mapping 

 Brand mapping 

 Sensory sorts 

 Sentence completion 

 Thematic Apperception Test 

 Word or picture 

association 

 



Characteristics of Qualitative Research 

 Setting/latar alamiah atau wajar dengan konteks utuh 
(holistik). 

 Instrumen penelitian berupa manusia (human instrument). 

 Metode pengumpulan data observasi sebagai metode 
utama. 

 Analisis data secara induktif. 

 Proses lebih berperanan penting daripada hasil. 

 Penelitian dibatasi oleh fokus. 

 Desain penelitian bersifat sementara. 

 Laporan bernada studi kasus. 

 Interpretasi ideografik 

 



Metode Pengumpulan Data 

 Pengamatan dengan berpartisipasi (Participant 

Observation) 

 Wawancara Mendalam (Indepth Interview) 

 Penyelidikan Sejarah Hidup (Life Historical 

Investigation) 

 Analisis Konten (Content Analysis) 

 



Questions and Discussion 


