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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt., serta 

salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad 

saw.  

Penelitian merupakan salah satu aktivitas yang harus 

dilakukan oleh para mahasiswa dalam rangka penyelesaian 

studinya di perguruan tinggi. Tidak jarang mahasiswa yang 

gagal menyelesaikan studi hanya karena penelitian yang 

dianggap sulit. Banyak mahasiswa yang menempuh jalan 

pintas, hanya karena penelitian yang dianggapnya terlalu 

berat, sehingga menggunakan jasa orang lain untuk 

membuatkan skripsi, tesis, atau disertasi. Bahkan tidak segan-

segan membuat laporan penelitian secara fiktif. 

Jika hal ini terjadi, maka akan mendatangkan kerugian 

yang sangat besar, baik bagi mahasiswa yang bersangkutan 

maupun bagi lembaga di mana mahasiswa itu menimbah ilmu 

pengetahuan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya panduan 

praktis bagi para mahasiswa dan peneliti pemula yang dapat 

memandu mereka mendesain perencanaan penelitian sampai 

pada penulisan laporan penelitian. Dengan adanya buku ini, 
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tentu sangat membantu para mahasiswa dan peneliti pemula 

untuk melaksanakan penelitian.  

Di pasaran, telah banyak buku penelitian yang beredar, 

namun dirasakan sangat teoretis, sehingga para mahasiswa 

sangat sulit untuk mencerna isinya. Hal ini tentu tidak 

menyelesaikan persoalan kesulitan meneliti di kalangan para 

mahasiswa dan peneliti pemula.  

Setelah saya membaca isi buku ini, saya sangat  

mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap terbitnya 

buku ini dalam rangka memenuhi kebutuhan mahasiswa yang 

sangat mendesak tentang panduan praktis dalam 

melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, setelah penulis 

meminta untuk memberikan kata sambutan, saya pun 

memberikan respon berupa persetujuan, mengingat 

kebutuhan mahasiswa akan panduan penelitian merupakan 

hal yang sangat mendesak. 

Salah satu kelebihan buku ini adalah bahwa konsep yang 

ditawarkan sangat praktis, sistematis, mudah diterapkan, dan  

sangat sederhana untuk dipahami, terutuma bagi para 

mahasiswa  dan  peneliti pemula. 

Saya memberikan dukungan sepenuhnya kepada Saudara 

Dr. Sulaiman Saat, M.Pd. dan Dr. Sitti Mania, M.Ag. atas 

kesungguhannya menulis buku ini yang didasarkan pada 

pengalaman mengajarkan mata kuliah metodologi penelitian 

dalam waktu yang cukup lama, sehingga bisa menjadi jalan 

keluar yang  sangat membantu pada mahasiswa dan peneliti 

pemula untuk keluar dari kesulitan meneliti yang dialaminya 

selama ini. Saya beranggapan bahwa pengalaman penulis 

mengajarkan mata kuliah Metodologi Penelitian merupakan 
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modal yang sangat membantu penulisan buku ini, sehingga 

benar-benar memberikan kemudahan bagi pembaca, 

khususnya para mahasiswa dan peneliti pemula untuk 

memahami seluk beluk penelitian. 

Diharapkan dengan terbitnya buku ini, para peneliti 

pemula dan mahasiswa, khususnya mahasiswa program 

Strata Satu (S1) tidak lagi kesulitan untuk memulai 

penelitiannya.  

Buku ini benar-benar merupakan panduan, karena di 

dalamnya telah diuraikan dengan sangat jelas langkah demi 

langkah dari proses penelitian, mulai dari pencarian masalah, 

sampai pada petunjuk ringkas pembuatan laporan penelitian 

yang ditampilkan secara skematis.  

Lebih mendukung lagi, karena buku ini dilengkapi 

dengan petunjuk praktis pelaksanaan beberapa jenis 

penelitian yang sangat sering dilakukan oleh para mahasiswa 

seperti penelitian Eksperimen, penelitian Ex post facto, 

penelitian Survei, dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

sangat dibutuhkan para guru kelas dan peneliti mitra lainnya. 

Menurut saya, buku ini benar-benar menawarkan 

berbagai petunjuk dan kemudahan, khususnya bagi para 

peneliti pemula dan guru-guru yang setiap harinya 

bersentuhan dengan permasalahan yang riil terjadi di kelas 

yang harus diselesaikan melalui penelitian. Dengan demikian 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) menjadi sangat penting, dan 

buku ini menawarkan kemudahan yang sangat praktis untuk 

itu. 

Semoga buku ini menjadi salah satu referensi dan 

alternatif untuk mengurai kesulitan memahami penelitian dan 
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dapat membantu para mahasiswa dan  peneliti pemula untuk 

keluar dari permasalahan yang  menghantui mereka selama 

ini. Dengan demikian, diharapkan dengan kehadiran buku ini, 

para peneliti pemula  tidak lagi menjadikan penelitian sebagai 

sesuatu yang menakutkan, bahkan menjadi sesuatu yang 

mengasyikkan. 

Semoga bermanfaat, Amin. 

Makassar, Agustus 2019 
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Penelitian merupakan sebuah kegiatan yang memerlukan 

ketekunan dan perhatian tersendiri. Selain itu, penelitian 

membutuhkan pemahaman yang mendalam, karena 

penelitian merupakan suatu proses dengan tahapan-tahapan 

yang sangat sistematis.  

Banyak peneliti, terutama peneliti pemula, merasa 

kebingungan memulai sebuah tugas penelitian. Hal ini 

disebabkan karena mereka salah langkah dalam memulai 

proses penelitiannya. Kesalahan memulai proses penelitian, 

akan mendatangkan kerugian, terutama waktu, tenaga, dan 

biaya. Para mahasiswa dan peneliti pemula membutuhkan 

banyak informasi yang akurat tentang tahapan-tahapan 

penelitian yang harus mereka lalui, agar mereka tidak keliru 

dan tersesat melaksanakan penelitiannya. Untuk itu, mereka 

harus dituntun agar mereka dapat melaksanakan penelitian 

secara efisien dan efektif.  

Informasi tentang proses atau tahapan pelaksanaan 

penelitian sudah banyak ditemukan dalam buku-buku 

metodologi penelitian. Namun, bentuknya kadang-kadang 
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sulit dipahami oleh para peneliti pemula dan mahasiswa, 

karena uraiannya sangat teoretis.  

Berdasarkan pengalaman penulis yang cukup lama  

mengajarkan mata kuliah metodologi penelitian, penulis 

memahami bahwa yang dibutuhkan oleh mahasiswa adalah 

tuntunan dalam bentuk praktis, tidak terlalu teoretis. Para 

mahasiswa sebaiknya dituntun agar mereka seakan-akan telah 

berada dalam kegiatan penelitian pada setiap tahap penelitian 

yang dijelaskan. Dengan menciptakan kondisi pembelajaran 

seperti ini, para mahasiswa diharapkan tidak merasakan 

penelitian sebagai beban yang sulit dilaksanakan, termasuk 

mempelajari mata kuliah Metodologi Penelitian.  

Pertimbangan tersebut, menyebabkan penulis mencoba 

untuk menyusun buku kecil ini yang hanya pada awalnya 

untuk kebutuhan sendiri. Adanya respon dari para 

mahasiswa, sehingga buku ini dicetak dan digandakan dalam 

jumlah yang agak besar. 

Buku ini sengaja diberi judul, ”PENGANTAR 

METODOLOGI PENELITIAN: Panduan bagi Peneliti Pemula”, 

karena isi buku ini diupayakan sedemikian rupa dan 

sesederhana mungkin, agar menjadi pengetahuan dan 

pengenalan awal, atau pengantar bagi para mahasiswa dan 

para peneliti pemula dalam memahami proses pelaksanaan 

penelitian. Jika pengetahuan awal sudah dipahami, maka 

penelitian bukan lagi masalah yang sulit dan menghantui, 

bahkan menjadi suatu aktivitas yang menyenangkan. 

Isi buku ini dilengkapi petunjuk praktis mengenai 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Penelitian Eksperimen, 

penelitian Ex Post Facto, dan Penelitian Survei. Keempat jenis 
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penelitian ini dipilih untuk melengkapi buku ini, dengan 

pertimbangan bahwa keempat jenis penelitian ini yang paling 

banyak dilakukan oleh mahasiswa, khususnya para 

mahasiswa program starata satu (S1), para guru kelas atau 

peneliti pemula.  

Isi buku ini masih jauh dari sempurna, sehingga sangat 

membutuhkan saran dan kritikan yang bersifat menyem-

purnakan isi buku ini. Segala kritikan dan saran yang bersifat 

menyempurnakan, kami terima dengan lapang dada dan 

diiringi ucapan terimah kasih yang sebesar-besanya. 

 Kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Amin. 

Makassar, Agustus 2020 

Dr. Sulaiman Saat, M.Pd. 

Dr. Sitti Mania, M.Ag. 
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PENDAHULUAN 
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etiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya 

pada jenjang tertentu, diharuskan membuat satu karya 

ilmiah dalam bentuk laporan penelitian berupa skripsi, 

tesis atau disertasi. Untuk menunjang penyelesaian tersebut, 

para mahasiswa tentu harus melakukan suatu penelitian, baik 

penelitian lapangan, pustaka atau penelitian laboratorium. 

Oleh karena itu, para mahasiswa harus membekali diri 

dengan pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian. 

Khusus bagi peneliti pemula, terutama mahasiswa 

program Strata Satu (S1), perlu diperkenalkan dengan hal-hal 

yang berhubungan dengan penelitian. Banyak mahasiswa 

keliru melakukan star dalam melaksanakan penelitian. 

Mereka menyibukkan dirinya di perpustakaan dengan 

mencari judul penelitian yang akan diteliti dengan memeriksa 

S 
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skripsi, tesis, dan disertasi yang sesuai dengan minat dan 

keinginannya. Tidak jarang di antara mereka hanya 

menghabiskan waktunya, disebabkan karena setelah judul 

mereka diterima, mereka kebingungan mencari masalah dari 

judul yang mereka ajukan, yang ternyata mereka tidak 

temukan. Kalaupun mereka membuat rumusan masalah, 

mereka tidak melalui prosedur yang benar, bahkan mungkin 

sebagian mereka melakukan plagiat dari penelitian 

sebelumnya. 

Hal seperti ini, tidak jarang dialami oleh mahasiswa 

karena mereka tidak memahami bahwa dalam melaksanakan 

penelitian, tidak berangkat dari judul penelitian, melainkan 

dari permasalahan.  

Oleh sebab itu, para mahasiswa harus memiliki 

pengetahuan dasar tentang rambu-rambu penelitian, agar 

tidak tersesat melangkah dalam melaksanakan penelitian, 

karena hal itu sangat merugikan, baik dari segi waktu, tenaga, 

semangat, dan biaya. Kesalahan melangkah tersebut, 

membuat banyak mahasiswa yang frustrasi, bahkan 

mengundurkan diri, hanya karena tidak dapat menyelesaikan 

tugasnya, merampungkan sebuah laporan penelitian dalam 

bentuk skripsi, tesis atau disertasi. 

Jika hal itu terjadi, tentu sangat merugikan, baik 

mahasiswa, keluarga, dan lembaga pendidikan itu sendiri, 

karena dianggap tidak mampu membimbing mahasiswanya 

untuk menyelesasikan studi.  

Hal seperti ini terjadi, karena sistem yang dikembangkan 

pada suatu fakultas atau jurusan yang meminta mahasiswa 

memasukkan judul skripsi/penelitian. Tidak sedikit mahasiwa 
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yang hanya berputar-putar mencari judul skripsi, yang 

akhirnya juga mereka tidak menemukannya, yang berarti 

bahwa mereka telah kehabisan waktu untuk hal-hal yang 

tidak penting. Boleh jadi mereka sudah menemukan judul dan 

sudah diterima oleh jurusan, tetapi setelah mereka memulai 

kegiatan penelitian dan mencari pokok masalah yang akan 

diteliti, mereka kebingungan. Berarti mereka telah 

menghabiskan waktu yang cukup panjang hanya mengutak 

atik persoalan yang tidak jelas.  

Kondisi seperti ini tentu menimbulkan kerugian dan 

dapat menyebabkan mereka stres dan frustrasi, pada akhirnya 

mereka mencari jalan pintas, misalnya dengan jalan 

pemalsuan dan duplikasi hasil penelitian atau meminta orang 

lain membuatkan skripsi/tesis/disertasi. Tentunya hal ini 

merupakan tindakan yang tidak terpuji. Artinya, mereka telah 

melakukan kesalahan, bukan saja untuk saat ini, tetapi bisa 

berpengaruh selanjutnya, serta merusak etika keilmuan. 

Fakultas atau jurusan, seharusnya tidak meminta 

mahasiswa mencari dan memasukkan judul penelitian. Para 

mahasiswa, diharuskan atau ditugaskan mencari dan 

mengajukan permasalahan yang dilengkapi dengan alternatif 

rumusan judul. Permasalahan dan rumusan rencana judul 

yang yang diajukan, kemudian didiskusikan dengan 

mahasiswa sebelum judul itu ditetapkan sebagai judul 

penelitian. Cara lain adalah mengoptimalkan peran dosen 

Penasehat Akademik (PA) membantu mahasiswa meng-

arahkan dalam menemukan permasalahan, merumuskan 

masalah penelitian, sampai ditemukannya rumusan konsep 

rencana judul penelitian. Rencana judul hasil arahan dosen 
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Penasehat Akademik (PA), itulah yang dimasukkan ke 

jurusan untuk dipertimbangkan sebagai judul penelitian 

untuk skripsi/tesis/disertasi.  

Alasan yang menyatakan bahwa proses itu terlalu 

berbelit-belit, merupakan hal yang tidak dapat diper-

tanggungjawabkan, karena memang demikianlah seharusnya 

proses yang harus dilalui untuk melakukan penelitian, 

khsususnya bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan 

studinya pada jenjang tertentu. 

Untuk menghindari kejadian seperti di atas, para 

mahasiswa harus memahami langkah-langkah penelitian, agar 

tidak terjebak pada proses yang keliru, sehingga mereka tidak 

menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya untuk hal-hal yang 

tidak penting. 

Dalam proses selanjutnya, mahasiswa akan menyadari 

bahwa pengetahuan tentang penelitian tidak hanya digunakan 

untuk menyelesaian studi, melainkan bisa juga digunakan 

setelah mereka bekerja pada suatu lembaga tertentu. Ketika 

itu penelitian menjadi suatu kebutuhan, dan bukan lagi 

sebuah beban. 

Oleh karena itu, dianggap perlu menyediakan bahan 

bacaan bagi para mahasiwa/peneliti pemula, agar dapat 

dijadikan panduan dalam melakukan penelitian sederhana, 

khususnya untuk penyelesaian studi. 

Dengan mempelajari materi ini, para mahasiswa 

diharapkan dapat mengenal konsep dasar penelitian, langkah-

langkah penelitian, melakukan penelitian, dan membuat 

laporan penelitian, untuk seterusnya dapat digunakan 

minimal dalam jangka pendek, yakni penyelesaian studi. 
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Kompetensi yang akan dicapai dalam mempelajari materi 

ini adalah: 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar penelitian; 

2. Mahasiswa dapat membuat perencanaan penelitian; 

3. Melakukan penelitian; dan 

4. Membuat laporan penelitian. 

Untuk memahami secara mendalam dan dapat meng-

aplikasikan kompetensi itu, akan dijelaskan secara sederhana 

dan mudah dipahami, terutama bagi para mahasiswa/peneliti 

pemula. 
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BAB II 

KONSEP DASAR PENELITIAN 

-fe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGERTIAN METODOLOGI PENELITIAN 

etodologi, terdiri atas dua kata, yaitu “metodos” dan 

“logos”. Metodos berarti cara me … atau jalan ke … , 

dan logos berarti ilmu. Metodologi berarti ilmu 

tentang cara me... atau ilmu tentang jalan ke... . Metode 

menjangkau cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi 

sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1989: 7). 

Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk 

memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan 

metode ilmiah. (Emzir, 2008: 3).  

Sebuah penelitian ilmiah, akan melahirkan sebuah 

kebenaran ilmiah, yakni kebenaran yang dapat 

dipertanggungjawabkan dengan menggunakan kaedah-

kaedah ilmiah, yaitu rasional, sistematik, dapat diobservasi, 

M 
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dieksperimen, dan berdasarkan fakta empirik. 

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan data yang 

sistematis dan analisis yang logis terhadap informasi (data) 

untuk tujuan tertentu. Penelitian dapat juga diartikan sebagai 

suatu upaya sistematis dalam menemukan, menganalisis, dan 

menafsirkan bukti-bukti empiris untuk memahami gejala atau 

untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan 

yang terkait dengan gejala itu. Sugiyono (2011). Metode 

penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang 

digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.  

Berdasarkan hal tersebut, menurut Sugiyono (2008: 1) ada 

empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu, cara ilmiah, 

data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah, berarti kegiatan 

penelitian itu didasarkan pada kaedah-kaedah atau ciri-ciri 

keilmuan, dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, 

rasional, empiris, dan sistematis. Rasional, berarti dapat 

diobservasi, berdasarkan fakta empirik, dan dapat 

dieksperimen. Empiris, berarti cara-cara yang dilakukan dapat 

diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat 

mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. 

Sistematis, artinya, proses yang digunakan dalam penelitian 

itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat 

logis, runtut, seperti menaiki anak tangga.  

Data, adalah informasi yang siap untuk diolah. Menurut 

Sugiyono (1999), data yang diperoleh melalui penelitian 

adalah data empiris (teramati) dan mempunyai kriteria, 

obyektif, valid, dan reliabel. Obyektif, artinya sesuai dengan 

objeknya, apa yang dipahami oleh seseorang tentang sesuatu 

tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada objek yang 
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sesungguhnya itu, dan semua orang memberikan penafsiran 

yang sama; valid, berarti adanya ketepatan/kesesuaian antara 

data yang terkumpul oleh peneliti dengan apa yang terjadi 

pada obyek yang sesungguhnya, dan reliabel berarti adanya 

ketepatan/keajegan/konsistensi data yang didapat dari waktu 

ke waktu. 

Tujuan, setiap penelitian mempunyai tujuan dan 

kegunaan tertentu. Sugiyono (2006) menjelaskan, bahwa 

secara umum, tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu yang 

bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. 

Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu 

adalah data yang betul-betul baru, yang sebelumnya belum 

pernah diketahui. Pembuktian, berarti data yang diperoleh 

digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap 

informasi atau pengetahuan tertentu.  

Misalnya, ditemukan adanya hasil penelitian yang 

menampilkan data, yang bagi orang lain, kelihatannya data itu 

meragukan. Jika ingin dibuktikan, apakah data itu benar 

adanya, maka orang yang meragukan hasil penelitian itu 

hendaknya melakukan penelitian ulang pada kasus yang 

sama, lokasi yang sama, dengan teknik dan instrumen 

penelitian yang sama. Seseorang tidak boleh hanya 

mengatakan ”menurut asumsi saya, ”tidak seperti itu”. Ia 

harus mengecek kebenaran data yang ditemukan dengan jalan 

penelitian ulang. Tidak ada gunanya/kekuatan sebuah asumsi 

jika berhadapan dengan data. 

Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas 

pengetahuan yang telah ada.  

Dalam ilmu sosial, tidak ada kebenaran mutlak, yang 
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penting, ”bukan apa itu kebenaran”, melainkan metode atau 

langkah atau prosedur kerja yang ditempuh harus dinilai 

kebenarannya. Oleh sebab itu dalam dunia ilmiah, “tidak ada 

jalan pintas”, semuanya harus dilakukan berdasarkan kaedah 

dan prosedur yang sistematis, sehingga hasilnya dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Dengan demikian, metodologi penelitian dapat diartikan 

sebagai pengetahuan tentang cara kerja dalam pengumpulan 

data dan analisis yang logis sehingga hasilnya dapat 

dipertanggung-jawabkan secara ilmiah (menurut kaedah-

kaedah ilmiah), yaitu dapat diobservasi, dieksperimen, 

bersifat empirik, dan sistematis. Penelitian sebagai suatu ilmu, 

harus mengikuti prosedur kerja ilmiah, yakni melalui 

tahapan-tahapan yang sistematis.  

Sebuah penelitian berawal dari ”adanya permasalahan” 

(sesuatu yang tidak beres), sampai menemukan hasil atau 

kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode 

penelitian menentukan kualitas hasil penelitian, sedang 

prosedur menentukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah 

yang dilalui dalam pelaksanaan penelitian, sehingga hasilnya 

dapat dipertanggungjawabkan menurut kaedah-kaedah 

ilmiah. 

TAHAPAN/LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN 

Banyak mahasiswa yang keliru dalam mengawali kegitan 

penelitiannya, dengan jalan mencari judul-judul penelitian di 

perpustakaan dengan membolak balik skripsi atau laporan 

penelitian atau jurnal penelitian yang sudah jadi. Mereka 

menghabiskan waktu untuk mencari judul penelitian yang 

dianggap cocok untuk diteliti, bahkan ada mahasiswa yang 
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meminta judul pada orang lain atau pada para mahasiswa 

seniornya.  

Para mahasiswa hendaknya mendapatkan informasi yang 

jelas dan terarah tentang penelitian, sehingga tidak menjadi 

beban, melainkan bisa menjadi sebuah keasyikan tersendiri 

berada di lokasi penelitian untuk bermain-main dengan data 

dan informasi. Penelitian dan pembuatan laporan penelitian 

bukanlah lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan menjadi 

suatu yang menyenangkan. 

Melalui panduan ini, akan diperkenalkan dan ditawarkan 

kepada para mahasiswa langkah-langkah, prosedur, proses, 

yang dilalui dalam melaksanakan sebuah penelitian. 

Dalam pelaksanaan penelitian, Sanafiah Faisal (1995: 29-

34) mengemukakan beberapa tahap yang dilalui, yaitu: 

Ø Pemilihan masalah  

Ø Penentuan Metodologi  

Ø Pengumpulan data dan Instrumen Pengumpulan Data 

Ø Pengolahan dan analisis data 

Ø Penyusunan Laporan  

Emzir (2008) mengemukakan 5 langkah dalam penelitian 

yang sesuai dengan metode ilmiah, seperti yang terlihat dalam 

skema di bawah ini:  

 

Gambar 2.1. Langkah-langkah penelitiaan (Emzir, 2008: 7) 

PEMILIHAN MASALAH 

Dalam membicarakan tentang masalah, ada beberapa 

pertanyaan yang harus dijawab terkait dengan masalah 

Identifikasi 

Masalah 

Review 

Informasi 

Pengumpulan 

Data 

Analisis 

Data 

Penarikan 

Kesimpulan 
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tersebut, yaitu:  

a. Apa itu masalah? 

b. Mengapa ada masalah? 

c. Bagaimana menemukan masalah? 

d. Dimana bisa ditemukan masalah? dan;  

e. Bagaimana membuat rumusan masalah? 

Pengertian Masalah/Permasalahan 

Masalah merupakan landasan atau dasar dalam penelitian 

untuk menentukan unsur-unsur penelitian lainnya, seperti; 

pengertian operasional, kajian pustaka sebagai landasan teori, 

rumusan hipotesis, metode, dan isntrumen yang digunakan, 

hasil penelitian, bahkan kesimpulan. Ketepatan dalam 

menentukan masalah, merupakan kunci keberhasilan suatu 

penelitian. 

Secara umum, masalah adalah setiap kesulitan yang 

menggerakkan orang untuk memecahkannya (Kuntjara-

ningrat, 1989: 3). Masalah atau permasalahan adalah, 

penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang 

benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan 

dengan pelaksanaan antara rencana dengan pelaksanaan 

(Sugiyono, 2011: 56). Masalah adalah gap atau kesenjangan 

antara das Sollen dan das Sein, atau perbedaan antara apa 

yang seharusnya (menurut teori) dengan kenyataan (fakta), 

atau antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang tersedia, 

atau antara harapan dengan kenyataan (Abustam dkk., 1996: 

14).  

Misalnya; seseorang pergi ke toko untuk membeli baju. 

Harga baju itu sebesar adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu 

rupiah), itu yang seharusnya menurut label. Artinya, kalau 
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ingin memiliki baju itu, ia harus menyediakan uang sebanyak 

Rp. 50.000,00. Kenyataannya/faktanya, orang tersebut hanya 

memiliki uang sebanyak Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu 

rupiah). Sisanya/ selisihnya /gapnya/ kesenjangannya sebesar 

Rp. 10.000,00 (sepuruh ribu rupiah), itulah yang menjadi 

masalah/permasalahan, dan itulah harus dipecahkan, harus 

dijawab. Contoh: Rp. 50.000-Rp.40.000 = Rp. 10.000. Yang Rp. 

10.000 inilah yang jadi masalah/permasalahan yang harus 

dipecahkan. 

Dapat juga dikatakan, bahwa masalah adalah selisih 

antara apa yang diinginkan dengan apa yang dimiliki atau 

keinginan dikurangi apa yang dimiliki, itulah masalah, seperti 

pada contoh di atas. Moleong (1998: 62) menjelaskan bahwa 

masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari 

hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan 

situasi yang membingungkan. Masalah dapat juga dikatakan 

sebagai ”pertanyaan-pertanyaan” yang tidak atau belum 

diketahui jawabannya (Abustam dkk, 1996: 14).  

Walaupun demikian, tidak semua pertanyaan adalah 

masalah penelitian. Pertanyaan yang jawabannya sudah jelas, 

bukan masalah penelitian. Misalnya ”siapa nama Anda, 

berapa umurnya?”, dan sebagainya. 

Mengapa Ada Masalah 

Manusia dalam perjalanan hidupnya mempersepsikan 

adanya masalah atau tidak pernah lepas dari masalah. 

Masalah inilah yang menjadi tugas utama manusia untuk 

diselesaikan, dan menyebabkan manusia menjadi makhluk 

yang kreatif untuk memecahkan setiap masalah yang 

ditemukan. Manusia selalu hidup dalam lingkaran masalah, 
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yang bergulir dalam lingkaran thesa ke antithesa, ke sinthesa, 

dan kemudian muncul thesa baru. Begitu seterusnya, hingga 

akhir hidup manusia.  

Dengan demikian, manusia tidak pernah sunyi dari 

masalah. Masalah ini yang membutuhkan pemecahan. Untuk 

memecahkan suatu masalah, dibutuhkan penelitian. Oleh 

sebab itu, maka penelitian tidak akan pernah berakhir, sejalan 

dengan tidak berakhirnya masalah. Setiap temuan dalam 

penelitian, akan memunculkan masalah baru, yang berarti 

penelitianpun tidak akan pernah berhenti. Hanya dengan 

melalui penelitian, manusia dapat memecahkan per-

masalahannya, dan sekaligus membangun peradabannya. 

Kemajuan ilmu pengetahuan, sangat tergantung pada 

kemajuan penelitian yang dihasilkan. Semua teori 

pengetahuan dari semua disiplin ilmu, hanya dihasilkan 

melalui penelitian, dan setiap penelitian berangkat dari 

adanya masalah. Dengan adanya masalah ini, manusia 

mengembangkan pengetahu-annya dan menemukan teori-

teori terbaru dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan di 

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Jadi, masalah membangun kreativitas manusia untuk 

mengadakan penelitian, dan hanya dengan kemajuan dalam 

bidang penelitian, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi dapat ditingkatkan. Manusia akan selalu hidup 

dalam lingkaran masalah yang tidak kunjung selesai. 

Terpecahkannya suatu masalah, akan memunculkan masalah 

baru, begitu seterusnya. Tujuan suatu penelitian sebenarnya 

adalah untuk memecahkan masalah, membangun sebuah 

teori, dan bahkan sekaligus membatalkan sebuah teori. 
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Cara Menemukan Masalah/Permasalahan  

Untuk menemukan suatu masalah, adalah dengan jalan 

memahami secara pasti bahwa pada sesuatu gejala atau 

fenomena itu, ada yang ”tidak beres”. Sesuatu yang tidak 

beres, artinya bahwa sesuatu itu tidak sesuai dengan yang 

seharusnya (baik menurut teori, hukum, pengalaman, 

pemikiran, adat kebiasaan), dan sebagainya.  

Misalkan, menurut hukum (fikih), seharusnya, semua 

orang Islam yang sudah akil balig wajib menunaikan shalat 

fardhu. Kenyataan/faktanya, banyak orang Islam yang sudah 

akil balig tetapi tidak shalat. Atau seharusnya semua anak 

usia sekolah harus mengikuti pendidikan dasar, faktanya 

banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah.  

Contoh-contoh sederhana ini menunjukkan, bahwa ada 

sesuatu yang tidak beres pada fenomena di atas, dan itu 

berarti, ada ”masalah”. 

Setelah masalah/permasalahan (sesuatu yang tidak beres) 

sudah ditemukan atau dipastikan adanya, langkah selanjutnya 

adalah mengidentifikasi permasalahan itu atau sesuatu yang 

tidak beres itu untuk menemukan masalah pokok yang akan 

dijadikan masalah penelitian (rumusan masalah) 

Mengidentifikasi dimaksudkan, untuk mengetahui secara 

mendalam atau secara detail ketidakberesan itu. Caranya 

adalah dengan jalan mengajukan sebanyak-banyaknya 

pertanyaan yang berhubungan dengan ketidakberesan itu 

tadi.  

Sebagai contoh seharusnya semua orang Islam yang 

sudah akil balig wajib menunaikan ibadah shalat, tetapi 

faktanya banyak orang Islam yang sudah akil balig yang tidak 
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melaksanakan shalat. 

Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mengajukan 

sebanyak-banyaknya pertanyaan tentang yang ”tidak beres” itu 

untuk dicarikan jawabannya, misalnya: 

1. Mengapa banyak orang Islam yang tidak shalat? 

2. Bagaimana pemahaman/persepsi orang Islam tentang 

shalat? 

3. Bagaimana sikap orang Islam tentang shalat? 

4. Bagaimana tingkat pengetahuan orang Islam tentang 

kewajiban shalat? 

5. Apakah setiap orang Islam merasa berdosa jika 

meninggalkan shalat? 

6. Bagaimana pengetahuan orang Islam tentang kaifiyat 

shalat? 

7. Bagaimana pengetahuan orang Islam tentang bacaan 

shalat? 

8. Bagaimana perasaan orang Islam yang tidak shalat ? 

9. Bagaimana perasaan orang Islam jika terlambat 

melaksanakan shalat? 

10. Apakah orang Islam berpendapat bahwa shalat menjadi 

kebutuhan atau kewajiban bagi setiap orang Islam ? 

11. dst. (semakin banyak, semakin baik).  

Dari identifikasi masalah tersebut, peneliti memilih satu 

atau beberapa pertanyaan diantaranya untuk dijadikan 

permasalahan pokok penelitian. Inilah yang disebut ”rumusan 

masalah”.  

 Misalnya, yang dipilih adalah pertanyaan nomor 2, 3, dan 

10, maka itulah yang menjadi rumusan masalah yang akan 

dicarikan jawabannya melalui penelitian, dan itulah yang 
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disebut ”masalah penelitian” atau rumusan masalah. 

Dalam penelitian, setelah masalah sudah jelas, berarti 

peneliti telah menemukan jalan untuk melaksanakan 

penelitian, dengan berpedoman kepada rumusan masalah 

tersebut.  

Penelitian pada dasarnya adalah untuk menjawab 

rumusan masalah. Jawaban terhadap rumusan masalah dapat 

dibagi dua, yaitu jawaban teoretis dan jawaban empirik.  

Untuk memperoleh jawaban teoretis, peneliti harus 

mencari melalui bahan-bahan pustaka, misalnya buku-

buku/literatur/ referensi, majalah, jurnal penelitian, surat 

kabar, internet, dan sebagainya. Jawaban melalui bahan-bahan 

pustaka (bahan bacaan) inilah nantinya yang akan mengisi 

bab II (Kajian Pustaka/Telaah Pustaka/Kajian Teoretis/ 

Tinjauan Teoretis/ Tinjauan pustaka). Sedangkan jawaban 

empirik, inilah yang dicari oleh peneliti dengan jalan turun ke 

lapangan untuk mengumpulkan data. Jawaban empirik inilah 

yang akan mengisi bab IV, yakni tentang hasil penelitian. 

Jadi, pada dasarnya antara kajian pustaka/tinjauan 

teoretis (Bab II) dan hasil penelitian (Bab IV) sama. 

Perbedaannya adalah, pada Bab II, jawaban yang ditemukan 

semuanya berasal dari bahan-bahan pustaka (teori), 

sedangkan pada Bab IV, isinya adalah data yang ditemukan di 

lapangan (data empirik). Keduanya merupakan jawaban 

terhadap rumusan masalah.  

Perbedaan lain adalah, pada Sub Bab II (tinjauan 

pustaka/tinjauan teoretis), tidak mencantumkan lokasi 

penelitian, sedangkan pada Bab IV (hasil penelitian), 

mencantumkan lokasi penelitian. 
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Contoh: Rumusan masalah berbunyi: 

Bagaimana kompetensi Pedagogik guru di SMP X ? 

Pada kajian teori, judul Sub Bab II menjadi: ”Kompetensi 

Pedagogik Guru”(tanpa lokasi), sedangkan di Sub Bab IV 

berbunyi: ”Kompetensi Pedagogik Guru di SMP X. (ada 

lokasi) tercantum.  

Setelah masalah itu sudah jelas, barulah mahasiswa 

mencoba memformulasi judul penelitiannya di bawah 

bimbingan atau berkonsultasi dengan Ketua/Sekertaris 

Jurusan atau dosen Penasihat Akademik (PA). 

Contoh, dari pertanyaan yang dipilih yaitu nomor 2,3, 

dan 10 di atas, dapat dirumuskan judul penelitian sebagai 

berikut: ”Pemahaman/Persepsi masyarakat tentang Ibadah 

Shalat dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Ibadah Shalat 

Umat Islam di desa X”  

Dengan demikian, proses lahirnya judul penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut, lihat skema di bawah ini: 
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Gambar 2.2. Alir Pikir Pembuatan Judul Penelitian 

Judul penelitian setidaknya memuat: 

1. Sifat dan jenis penelitian, yang nantinya menggambarkan 

desain penelitian; 

2. Variabel Pokok/Fokus penelitian/obyek penelitian, yakni 

apa yang mau/akan diteliti;  

3. Subyek penelitian (sumber data), yakni siapa yang 

memberikan data; 

4. Lokasi Penelitian (tempat), dimana penelitian itu 

dilaksanakan; 

5. Waktu pelaksanaan penelitian, yakni kapan penelitian itu 

dilaksanakan.  

Untuk memilih pertanyaan yang akan dijadikan masalah 

penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 

antara lain: 

1. Mudah ditemukan referensi atau bahan pustaka yang 

JUDUL PENELITIAN 

PERMASALAHAN  

(Sesuatu yang tidak beres) 

IDENTIFIKASI  MASALAH 

RUMUSAN MASALAH 
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mendukung kajian teori. Permasalahan yang sulit atau 

tidak ditemukan referensinya atau bahan pustakanya 

sebaiknya ditinggalkan, karena akan menyulitkan dalam 

mengadakan kajian pustaka atau menyusun kerangka 

teoritis, juga dalam penyusunan instrumen penelitian. 

2. Menarik untuk diteliti. Sesuatu yang tidak menarik, 

sebaiknya ditinggalkan. Jangan menghabiskan waktu 

memikirkan sesuatu yang tidak menarik, karena pada 

akhirnya hal itu akan ditinggalkan, dan berarti telah 

kehilangan banyak waktu, tenaga, dan pikiran. 

3. Bisa ditemukan datanya. Suatu pertanyaan/masalah yang 

tidak mungkin ditemukan datanya harus ditinggalkan, 

sekalipun hal itu menarik, karena hal itu akan berakhir 

dengan kegagalan, karena datanya tidak mungkin 

ditemukan. 

 Misalnya: Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan 

Sistem Modul pada Madrasah X ?, sementara pada 

madrasah X tidak menggunakan pembelajaran dengan 

sistem modul. Dengan sendirinya, kalau penelitian ini 

dilanjutkan, tentu tidak akan menemukan data, pada hal 

calon peneliti telah menghabiskan banyak waktu untuk 

memikirkan hal itu. 

4. Ada konsultan yang memiliki kompetensi tentang 

masalah yang diteliti dan dapat diajak untuk berdiskusi. 

Oleh karena itu, penentuan pembimbing/konsultan 

sebaiknya yang memiliki kompetensi yang berhubungan 

dengan penelitian mahasiswa. 

5. Kelayakan keilmuan, artinya sesuai dengan disiplin ilmu 

yang ditekuni oleh peneliti (mahasiswa) atau sesuai 
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dengan jurusan yang dipilih oleh mahasiswa.  

Dengan demikian, judul penelitian lahir setelah adanya 

permasalahan yang ditemukan, dan bukan sebaliknya. Jika 

terjadi sebaliknya, maka bisa saja mahasiswa menemukan 

judul tetapi tidak menemukan masalah. Kasus seperti ini 

banyak terjadi di kalangan peneliti pemula, khususnya 

mahasiswa program strata satu (S1). 

Cara Membuat Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang 

akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data 

(Sugiyono: 2008). Rumusan masalah atau masalah penelitian, 

ditentukan berdasarkan hasil identifikasi masalah, yang sudah 

ditetapkan sebagai masalah yang akan dicari jawabannya 

melalui penelitian atau dinamakan rumusan masalah 

penelitian. 

Secara sederhana, rumusan masalah pokok dapat dibuat 

dengan merubah atau menjadikan judul penelitian menjadi 

kalimat tanya dan indikator atau deskripsi fokus penelitian 

dijadikan sebagai sub masalah dengan merubahnya menjadi 

kalimat tanya. Hal ini dapat dilakukan jika mahasiswa/peneliti 

mencoba memeriksa kembali rumusan masalah dari judul 

yang telah dirumuskan berdasarkan penentuan masalah dari 

identifikasi masalah. 

Dengan demikian, rumusan masalah sebaiknya dalam 

bentuk kalimat tanya, bukan kalimat pernyataan. Hal ini 

dimaksudkan agar peneliti lebih terarah dalam 

mengumpulkan data dengan mencari jawaban terhadap 

pertanyaan (rumusan masalah) melalui penelitian. Rumusan 
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masalah sebaiknya sederhana, deklaratif, dan definitif. Masalah 

yang rumusannya sederhana, mudah dimengerti dan 

dipahami (Tiro, 2011: 25). 

Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya 

adalah membuat rumusan masalah. Perumusan masalah ini 

dijadikan pedoman untuk seluruh tahapan kegiatan penelitian 

selanjutnya, misalnya penentuan variabel/fokus penelitian, 

pengertian operasional variabel, kajian pustaka/kajian teori, 

penentuan teknik dan instrumen pengumpulan data, hasil 

penelitian, dan kesimpulan penelitian, semuanya berpatokan 

pada rumusan masalah. 

Dalam perumusan masalah disarankan: 

1. Masalah sebaiknya dirumuskan dalam bentuk kalimat 

tanya, bukan pernyataan, dimulai dengan ”kata tanya” 

(apa, dimana, bagaimana, mengapa atau mau diapakan 

atau untuk apa, dan sebagainya, dan berakhir dengan 

”tanda tanya”. (penggunaan kata tanya disesuaikan 

dengan pertanyaan permasalahan, sehingga merupakan 

pertanyaan penelitian); 

2. Rumusan tersebut padat dan jelas; 

3. Rumusan tersebut memberi petunjuk tentang adanya 

kemungkinan untuk mengumpul data guna menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam rumusan 

masalah tersebut; 

4. Rumusan masalah tersebut memberi petunjuk tentang 

analisis data yang akan digunakan, dan 

5. Rumusan tersebut berkaitan dengan jenis-jenis variabel 

atau fokus penelitian (Abustam, dkk., 1996: 17). 
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Masalah yang layak diteliti, adalah masalah yang 

mempunyai tiga persyaratan kelayakan, yaitu: 

1. Kelayakan dari segi keilmuan, artinya berhubungan 

dengan aspek keilmuan, yakni harus jelas kedudukannya 

dalam struktur keilmuan yang dipelajari (sesuai dengan 

jurusan/keahlian) calon peneliti. 

2. Kelayakan dari segi metode keilmuan, yakni masalah 

penelitian harus dapat dipecahkan melalui langkah-

langkah berpikir ilmiah, seperti perumusan masalah, 

pengajuan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan 

kesimpulan. 

3. Kelayakan dari segi kepentingan dan kegunaan, artinya 

disesuaikan dengan kepentingan peneliti (mahasiswa) 

dan memiliki kegunaan, baik bagi kepentingan keilmuan, 

maupun bagi penerapan dalam praktek (Sujana, 1999: 21-

22). 

Persyaratan lain yang perlu diperhatikan, adalah masalah 

itu harus jelas, terbatas, menarik minat, dapat dipecahkan, 

memberikan sesuatu yang baru, dapat diperoleh datanya, 

peneliti memiliki kemampuan untuk memecahkannya, dan 

ada pembimbing yang dapat mengarahkan penelitian itu.  

Sanafiah Faisal (1995:37) mengemukakan beberapa 

pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam penentuan 

masalah adalah: 

1. Pertimbangan yang tidak termasuk kawasan kriteria 

ilmiah, seperti minat dan kepentingan peneliti, 

kepentingan umum atau masyarakat, resistensi 

(kepekaan) sosial, kultural, dan idiologis. 

2. Pertimbangan yang termasuk dalam kawasan kriteria 
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ilmiah, yaitu; (a) dapat tidaknya suatu masalah ditelaah 

secara ilmiah, (b) signifikasi atau kebermaknaan suatu 

masalah untuk diteliti, (c) kelayakan metodologis suatu 

masalah untuk diteliti.  

Seorang calon peneliti hendaknya memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh petunjuk-petunjuk di atas, agar tidak keliru 

dalam menentukan masalah penelitiannya, karena masalah 

penelitian merupakan faktor terpenting dalam sebuah 

penelitian. Kesalahan menentukan rumusan masalah, dapat 

menyebabkan penelitian menjadi salah sasaran. Hal ini 

dialami oleh banyak mahasiswa (peneliti pemula), karena 

kurang memahami pentingnya sebuah rumusan masalah. 

Sumber Masalah 

Untuk menemukan masalah, hal-hal yang dapat menjadi 

sumber masalah atau tempat ditemukannya masalah, 

terutama adalah: 

1) Pustaka, terutama laporan-laporan penelitian sebelumnya, 

karena biasanya memuat implikasi untuk penelitian 

lanjutan, dengan arah dan pendekatan tertentu. Hal ini 

penting, karena tidak ada penelitian yang benar-benar 

tuntas, dan tidak ada penelitian yang benar-benar baru 

sama sekali, sehingga ilmu pengetahuan itu selalu 

mengalami perkembangan. Penelitian selalu menyisakan 

sesuatu yang belum selesai, dan dapat dijadikan kajian 

lanjutan bagi peneliti yang lain. 

2) Diskusi, seminar, pertemuan ilmiah, dan sejenisnya, karena 

dalam pertemuan ilmiah, para peserta melihat hal-hal 

yang dipersoalkan secara profesional. Dengan demikian, 
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mudah sekali muncul masalah-masalah yang memerlu-

kan pemecahan melalui kegiatan penelitian. 

3) Pengalaman sepintas, misalnya ketika kita melakukan 

perjalanan. Seorang ahli pendidikan misalnya mungkin 

menemukan masalah ketika melihat banyak anak usia 

sekolah yang tidak sekolah pada jam-jam belajar di 

sekolah. 

4) Pengamalan pribadi, sering menjadi sumber ditemukan-nya 

masalah penelitian, terutama dalam ilmu-ilmu sosial. 

Mungkin pengalaman pribadi itu berkaitan dengan 

kehidupan pribadi dalam keluarga, kelompok, dan 

masyarakat, mungkin juga berkaitan dengan kehidupan 

profesional dalam pekerjaan dan jabatan. 

5) Pernyataan pemegang kekuasaan, baik dalam pemerintahan 

maupun dalam ilmu tertentu. Misalnya pernyataan 

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 

masalah AMDAL, menjadi sumber penelitian lingkungan. 

Juga seperti kebijakan Kementerian PPAK tentang 

perlindungan Anak dan seterusnya, dapat dijadikan 

sumber penelitian. 

6) Perasaan batin/intuisi, yakni masalah penelitian yang 

muncul dalam pikiran para ilmuwan. Dalam hal ini 

biasanya diperlukan adanya pengalaman dan informasi 

sebelumnya, yang kemudian dikristalisasi dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan atau masalah penelitian (Abustam 

dkk, 1996: 14-15). 

Biasanya, semakin banyak pengalaman peneliti, semakin 

mudah menemukan masalah penelitian. Karena itu, 

diperlukan banyak latihan, khusus dalam mencari sumber-
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sumber masalah, mengidentifikasi masalah, memilih, dan 

merumuskan masalah.  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa untuk mencari 

permasalahan penelitian, seorang calon peneliti harus banyak 

membaca, berpikir, terutama hasil-hasil penelitian terdahulu. 

Hal ini akan sangat bermanfaat, karena dapat membangkitkan 

inspirasi untuk melaksanakan penelitian.  

Rumusan masalah atau masalah penelitian intinya adalah 

variabel atau fokus/deskripsi fokus penelitian. Biasanya 

rumusan masalah itu sangat luas, bersifat umum, sehingga 

peneliti perlu memberikan batasan atau pengertian 

operasional setiap variabel atau fokus penelitian. Tujuannya 

adalah, agar peneliti dan pembaca yang membutuhkan tidak 

berbeda pendapat atau persepsi memahami makna variabel 

atau fokus penelitian tersebut.  

PENGERTIAN OPERASIONAL VARIABEL/ 

FOKUS PENELITIAN 

Banyak mahasiswa yang keliru memahami bagian ini. Hal 

ini disebabkan karena kurang jeli melihat judul ini. Ketika 

membaca kata ”pengertian”, pikiran sebagian mahasiswa 

tertuju kepada pengertian menurut bahasa dan pengertian 

menurut istilah. Itulah sebabnya mereka lari ke kamus-kamus 

untuk mencari padan kata dari kata-kata yang ada dalam 

judul atau mencari buku-buku yang memuat definisi dari 

istilah yang ada dalam judul. 

Perlu dicermati bahwa pengertian di sini adalah 

pengertian operasional, bukan pengertian bahasa, bukan 

pengertian menurut istilah, bukan pengertian konsep, atau 

pengertian secara umum, tetapi pengertian operasional. 
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Pengertian operasional variabel atau biasa juga dikenal 

dengan batasan pengertian, batasan istilah atau pengertian 

judul. Pengertian operasional adalah bagian dari proposal 

atau laporan penelitian tempat peneliti menjelaskan kepada 

orang lain atau pembaca tentang maksud variabel 

penelitiannya. Pentingnya peneliti memberikan penjelasan 

atau pengertian tentang maksud dari variabel yang diteliti, 

agar peneliti dan orang-orang yang membutuhkannya 

memiliki persepsi yang sama tentang maksud variabel yang 

akan diteliti. Tidak jelasnya pengetian operasional 

variabel/fokus, menyebabkan pembaca atau orang lain 

mempunyai pendapat yang beragam, sehingga memberikan 

peluang untuk memberi interpretasi yang beragam pula. 

Oleh sebab itu, pemahaman dan pengenalan terhadap 

variabel/fokus penelitian menjadi hal yang harus dipahami 

oleh seorang peneliti, khususnya peneliti pemula. Kesalahan 

atau kekeliruan dalam menentukan variabel, akan 

menyebabkan penelitian menjadi tidak jelas. Dengan 

demikian, maka seorang peneliti harus benar-benar 

memahami variabel yang diteliti.  

Untuk mengetahui variabel/fokus penelitian dengan jelas, 

seorang calon peneliti hendaknya memahami kriteria minimal 

dari suatu variabel, yaitu:  

1. Suatu variabel harus terukur, artinya kalau tidak bisa 

diukur, maka bukan variabel. Sebuah variabel harus 

memiliki alat ukur, dan jika tidak ada alat ukurnya, maka 

berarti bukan variabel; 

2. Tidak boleh mengandung makna yang tumpang tindih 

atau makna ganda; 
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3. Mengandung lebih dari satu kategori, atau mengandung 

lebih dari satu variasi nilai. 

Seorang calon peneliti hendaknya benar-benar memahami 

hal ini, karena sebuah penelitian berawal dari sini. Jika 

langkah awalnya keliru, maka seterusnya akan keliru, dan 

berarti bahwa penelitian tidak akan mampu menjawab 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sebuah variabel 

biasanya terdiri atas beberapa kata, bukan hanya satu kata, 

sehingga peneliti harus benar-benar memahami hal itu.  

Contoh Variabel dan bukan variabel secara sederhana 

dapat dilihat di bawah ini: 

Badan = bukan variabel, kerena tidak ada variasi/kategori 

di dalamnya, dapat menimbulkan berbagai tanggapan atau 

makna ganda. Boleh jadi si A mengatakan yang saya maksud 

adalah tinggi badan, si B mengatakan yang saya maksud 

adalah berat badan. Selain itu, badan tidak ada alat ukurnya, 

sehingga tidak bisa terukur. 

Tinggi badan atau berat badan (terdiri atas dua kata) 

adalah variabel, karena dapat diukur. Susunan kata ini tidak 

menimbulkan interpretasi ganda. Ketika dikatakan ”berat 

badan”, tidak ada perbedaan pendapat, karena sudah jelas 

”berat badan” bukan ”tinggi badan”, demikian pula sebaliknya. 

Kedua susunan kata itu mempunyai alat ukur, yaitu berat 

badan dapat diukur dengan kg., dan tinggi badan dapat 

diukur dengan centi meter sehingga keduanya dapat terukur, 

dan berarti keduanya adalah variabel 

Contoh lain: Kata pendidikan dan pendapatan dalam judul 

”Pengaruh pendidikan terhadap pendapatan...”. Kalimat judul 

ini tidak mengandung variabel, karena pendidikan dan 
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pendapatan bukan variabel. Kedua kata itu tidak dapat diukur 

dan tidak ada alat ukurnya, juga mengandung makna yang 

tumpang tindih/ganda. Berbeda halnya kalau kalimat itu 

berbunyi: ”Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat 

pendapatan ...”. Tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan itu 

terukur, tidak mengandung perbedaan pendapat/makna 

ganda, serta mengandung variasi nilai atau kategori di 

dalamnya. Misalnya tingkat pendidikan bisa terdiri atas 

kategori, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi 

atau SD, SMP, SMA, dan PT. Demikian pula halnya dengan 

”tingkat pendapatan”, bisa terdiri atas kategori, tinggi, 

sedang, dan rendah. Dengan demikian, kedua susunan kata 

tersebut menunjukkan variabel. 

Pengertian operasional variabel atau batasan pengertian, 

bukanlah sinonim kata. Banyak mahasiswa yang keliru 

menafsirkan maksud dari bagian ini. Mereka mengira bahwa 

yang diterangkan dalam bagian ini adalah mencari padan kata 

atau kata lain dari setiap kata yang ada dalam judul 

penelitiannya, lalu mereka membuka kamus dan mencari 

padanan kata yang tertera pada judul penelitian. Pendapat 

seperti ini salah sama sekali (Arikunto, 2007: 12).  

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan apa yang dia 

maksud tentang variabel yang ada dalam rumusan masalah 

yang akan diteliti, bukan kata-kata yang ada dalam judul 

penelitian.  

Oleh sebab itu, maka peneliti terlebih dahulu memastikan 

tentang maksud variabel penelitiannya. Bagian ini tidak 

memerlukan kutipan-kutipan, baik dari kamus maupun dari 

buku-buku. Walaupun sebelum membuat pengertian 
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operasional perlu membaca literatur, tetapi bukan untuk 

dijadikan kerangka teori, melainkan untuk membantu peneliti 

membangun pengertian atau pemahaman peneliti. Isinya 

semata-mata penjelasan peneliti tentang maksud dari variabel 

yang akan diteliti. Sekali lagi, bukan pengertian menurut 

bahasa atau istilah, melainkan milik peneliti. 

Selain variabel yang dijelaskan pada bagian ini, hal lain 

yang perlu diberi pengertian pada bagian ini adalah istilah-

istilah yang ada dalam judul yang kemungkinannya dapat 

menimbulkan pengertian yang berbeda dari para pembaca 

atau menimbulkan makna ganda, sehingga antara peneliti 

atau penulis dan pembaca lainnya, memiliki persepsi yang 

berbeda tentang variabel atau fokus penelitian itu. 

Biasanya rumusan masalah itu cakupannya luas, sehingga 

pada bagian ini peneliti memberi batasan atau membatasi apa 

yang dimaksud tentang variabel atau fokus penelitianya. Pada 

bagian ini peneliti membatasi penelitiannya, agar penelitian 

itu lebih fokus pada apa yang diteliti. 

Pengertian operasional variabel setidaknya berisi 4 

(empat) bagian penting, yaitu:  

1. Apa yang dimaksud peneliti tentang variabel yang diteliti 

dan membatasinya. 

2. Indikator yang akan diteliti. Indikator dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang menunjukkan sesuatu, yang 

membedakannya dari yang lain atau menjadi ciri sesuatu. 

Misalnya: ketika berbicara tentang guru yang 

berhubungan dengan kompetensi pedagogik. 

Indikatornya atau yang menunjukkan kompetensi 

pedagogik akan berbeda dengan indikator kompetensi 



PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN 

c   31 

profesional. Indikator ini harus didasarkan pada teori, 

sehingga hanya dapat ditemukan di literatur-literatur 

atau bahan-bahan pustaka atau berdasarkan teori-teori 

yang sudah teruji. 

3. Alat ukur indikator atau instrumen yang digunakan 

untuk mengukur indikator (pedoman observasi atau 

pedoman wawancara atau angket atau format 

dokumentasi atau butir-butir tes).  

Ketepatan penggunaan alat ukur/instrumen penelitian, 

merupakan salah satu jaminan kebenaran data yang 

dikumpulkan. Oleh karena itu, seorang peneliti harus 

memahami betul setiap data yang akan dikumpulkan 

untuk disesuaikan dengan instrumen pengumpulan data 

yang digunakan.  

Kesalahan penggunaan instrumen pengumpulan data, 

dapat berakibat pada biasnya (penyimpangan data atau 

tidak tepatnya) data yang dikumpulkan, sehingga hasil 

penelitian bisa gagal. Indikator-indikator tersebut, bisa 

langsung digunakan sebagai item-item instrumen, dapat 

juga dijabarkan terlebih dahulu ke dalam deskriptor-

deskriptor, kemudian deskriptor itu dijadikan sebagai 

item-item instrumen penelitian.  

4. Alat analisis data yang akan digunakan, misalnya analisis 

statistik untuk penelitian kuantitatif, baik statistik 

deskriptif maupun statistik inferesial, juga pemaknaan 

dalam penelitian kualitatif. 

Dapat disimpulkan, bahwa pengertian operasional 

variabel adalah pengertian konsep yang dilengkapi dengan 

indikator yang akan diteliti, alat ukur indikator atau 
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instrumen penelitian, dan alat analisis data yang digunakan. 

Pada bagian ini pula, peneliti membatasi ruang lingkup 

penelitian, agar penelitian lebih terfokus pada masalah-

masalah yang spesifik dari penelitian itu. 

Misalnya ada rumusan masalah menyatakan ”Bagaimana 

perilaku beragama masyarakat Islam di desa/keluarahan X ?” 

Contoh, variabel ”perilaku beragama” pada rumusan 

masalah di atas, sangat luas, sehingga peneliti perlu 

membatasinya melalui pengertian operasional variabel 

dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud perilaku 

beragama adalah pelaksanaan ajaran-ajaran agama. 

Berhubungan karena ajaran agama itu sangat luas, meliputi 

akidah, syari’at, dan akhlak, maka peneliti membatasi dengan 

hanya masalah yang berhubungan dengan syari’ah. Oleh 

karena syari’ah Islam masih sangat luas yang meliputi ibadah 

dan muamalah, maka yang akan diteliti hanyalah yang 

berhubungan dengan masalah ibadah. Ibadahpun masih 

sangat luas, meliputi 5 (lima) rukun Islam, maka peneliti 

membatasi diri dengan hanya meneliti tentang pelaksanaan 

shalat, khususnya shalat fardu.  

Indikator yang akan (untuk proposal) diteliti dalam 

penelitian ini meliputi kaifiyat (tata cara shalat), waktu 

pelaksanaan shalat, bacaan-bacaan shalat, dan seterusnya.  

Alat ukur/instrumen yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah pedoman observasi terkendali atau 

sistematis. Hal ini digunakan karena pelaksanaan shalat itu 

harus diobservasi, tidak bisa ditanyakan melalui wawancara 

atau angket atau format dokumentasi atau tes. Alat analisis 

yang akan digunakan adalah analisis statistik deskriptif, 
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karena data yang diperoleh melalui observasi terkendali atau 

sistematis, adalah data kuantitatif atau data yang bisa 

dikuantifikasi. 

KAJIAN PUSTAKA/KAJIAN TEORETIS 

Seorang peneliti harus menyadari bahwa kegiatan 

penelitian bertolak dari pengetahuan yang sudah ada. Tidak 

ada penelitian yang benar-benar baru, melainkan selalu 

merupakan lanjutan dan penyempurnaan penelitian 

sebelumnya. Peneliti atau ilmuan memulai penelitiannya 

dengan cara menggali apa-apa yang telah ditemukan oleh 

ahli-ahli lain sebelumnya, dan memanfaatkan temuan-temuan 

tersebut untuk memperkaya penelitiannya.  

Untuk dapat melakukan penelitian dengan baik, seorang 

peneliti setidaknya atau dituntut untuk mengetahui sekurang-

kurangnya dua hal, yakni bidang yang diteliti dan prosedur 

melakukan penelitian.  

Dengan demikian, untuk memahami secara mendalam 

bidang yang diteliti, seorang peneliti harus banyak membaca 

literatur dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan 

bidang yang diteliti, mengkaji sebanyak-banyaknya bahan-

bahan pustaka.  

Selain itu, peneliti harus mengetahui prosedur penelitian. 

Hal itu berarti, peneliti harus membaca bahan-bahan pustaka 

yang berkaitan dengan metodologi penelitian. Peneliti harus 

menyadari bahwa apa yang akan diteliti, sudah banyak hasil 

penelitian dan tulisan-tulisan yang mirip dengan penelitian 

itu, yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.  

Sampai saat ini, hampir tidak ada penelitian yang benar-

benar baru. Semua penelitian merupakan pengembangan dari 
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penelitian-penelitian sebelumnya. Bahkan apa yang dianggap 

temuan saat ini, tidak lepas dari temuan sebelumnya. 

Komputer misalnya, yang dianggap paling canggih sekalipun 

saat ini, sebenarnya adalah penyempurnaan dari sistem 

komputer generasi sebelumnya. Demikian juga pada bidang-

bidang lain. Jadi sesungguhnya tidak ada lagi yang benar-

benar baru. 

Oleh karena itu, dalam kegiatan penelitian, harus 

didasarkan pada penelitian-penelitan sebelumnya sebagai 

kerangka teori atau landasan teoretik. Prosesnyapun harus 

selalu menyesuaikan dengan perkembangan metodologi 

penelitian yang setiap saat mengalami kemajuan yang sangat 

pesat. 

Tinjauan pustaka/tinjauan teoretis merupakan uraian atau 

pembahasan teoretik tentang variabel atau fokus yang akan 

diteliti, yang akan menjadi landasan dalam penyusunan 

kerangka pikir untuk merumuskan hipotesis penelitian. 

Hipotesis dalam penelitian kuantitatif selalu dicantumkan 

pada bagian akhir dari kajian pustaka, dan hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang relevan.  

Pada bagian ini peneliti membahas teori-teori yang 

relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam suatu 

penelitian. Pembahasannya dapat berupa pembahasan 

konseptual mengenai variabel serta keterkaitan teoretik antar 

variabel-variabel penelitian (Abustam dkk., 1995: 153). 

Kajian pustaka, telaah pustaka (literature review) adalah 

kegiatan mempelajari penemuan-penemuan terdahulu secara 

mendalam, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-

hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang 



PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN 

c   35 

belum ada (Arikunto, 2007: 58). Isi kajian pustaka dapat 

berbentuk kajian teoritis yang pembahasannya difokuskan 

pada informasi sekitar permasalahan penelitian yang hendak 

dipecahkan melalui penelitian (Sukardi, 2012: 38).  

Kajian teoretis selalu mencantumkan teori, baik yang 

mendukung maupun yang menolak anggapan peneliti, 

sehingga dalam hal ini peneliti dapat mengambil sikap, mana 

yang akan dijadikan bangunan hipotesis yang akan diuji 

dengan data lapangan. 

Setelah masalah pokok atau masalah inti sudah 

ditentukan (sudah jelas variabel atau fokus penelitiannya), 

langkah selanjutnya adalah peneliti membaca buku/literatur, 

jurnal penelitian, bahan pustaka lainnya, yang relevan dengan 

permasalahan (variabel/fokus) yang dipilih. 

Hal ini penting untuk memperoleh/menemukan 

dukungan teori, baik yang bernada mendukung maupun yang 

bernada menolak untuk dijadikan kerangka teori dalam 

menyusun kerangka pikir untuk merumuskan hipotesis. 

Masalah yang tidak mempunyai landasan teori (tidak 

ditemukan teori-teori yang membahas), sebaiknya ditinggalkan. 

 Hal ini sangat penting diperhatikan seorang peneliti, 

terutama pemula, sebab apabila tidak ditemukan teori-teori 

yang mendukung, seorang peneliti akan menemukan 

kesulitan-kesulitan dalam langkah selanjutnya, khususnya 

dalam penarikan hipotesis (untuk penelitian eksplanasi) dan 

pembuatan instrumen penelitian. Setiap item instrumen 

penelitian, seharusnya didasarkan pada teori yang telah teruji.  

Kajian pustaka (leterature review) memberikan manfaat 

yang sangat besar dalam rangka menyusun kerangka pikir 
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dan landasan teoretik pada sebuah penelitian, serta 

pembuatan hipotesis. Manfaat tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Manfaat Kajian Pustaka 

Melakukan kajian literatur (leterature review), peneliti akan 

memperoleh banyak manfaat, antara lain: 

1) Peneliti akan mengetahui dengan pasti apakah 

permasalahan yang dipilih betul-betul belum pernah 

diteliti orang-orang terdahulu atau pernah diteliti, tetapi 

hanya bagian tertentu dan belum seluruhnya tuntas. 

2) Dengan mengadakan kajian literatur peneliti dapat 

mengetahui masalah-masalah lain yang mungkin ternyata 

lebih menarik. 

3) Dengan mengetahui banyak hal yang tercantum dalam 

literatur, peneliti akan lancar dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Dengan banyak membaca bahan pustaka, 

tugas peneliti dapat diperingan. 

Dengan mengacu pada pengetahuan, dalil, konsep atau 

ketentuan-ketentuan yang sudah ada, kedudukan sebagai 

ilmuan menjadi mantap, kokoh, tegar, karena dalam 

kegiatannya tersebut ia bekerja dengan baik dan telah 

menggunakan aturan-aturan akademik yang berlaku.  

Oleh sebab itu, seorang peneliti dalam menggunakan 

acuan pengetahuan, dalil, dan konsep dari penemuan orang 

lain, harus jujur menyebutkan siapa penemunya atau siapa 

yang mengemukakan, tertera dalam literatur mana, halaman 

berapa, diterbitkan dimana, oleh penerbit mana, dan tahun 

berapa, agar jika ada orang lain yang ingin menelusuri temuan 
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tersebut (mengecek kebenarannya), dapat dengan mudah 

melakukannya (Arikunto, 2007: 58-59). 

Seorang peneliti ilmiah harus menjunjung tinggi kejujuran 

ilmiah, bersifat terbuka untuk diteliti oleh orang lain, dan 

bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kejujuran 

ilmiah merupakan syarat mutlak yang harus dijunjung tinggi 

oleh seorang ilmuan. Di situlah dipertaruhkan kredibilitas 

seorang ilmuan. Apapun hasil penelitian, sangat ditentukan 

oleh mental penelitinya. 

Irawati Singarimbun mengemukakan manfaat yang 

diperoleh dari penelusuran kepustakaan, adalah: 

1. Menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah 

dikemukakan oleh para ahli terdahulu. 

2. Mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang 

akan diteliti. 

3. Memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik 

yang dipilih. 

4. Memanfaatkan data sekunder. 

5. Menghindarkan duplikasi penelitian (Singarimbun, 1995: 

70).  

Banyak mahasiswa yang membuat instrumen penelitian 

dengan mengandalkan daya khayalnya. Hal ini menyebabkan 

instrumen penelitian menjadi tidak valid, tidak sistematis dan 

sulit dipertanggungjawabkan.  

Oleh karenanya, sebaiknya instrumen penelitian, dibuat 

berdasarkan kajian pustaka atau berdasarkan teori-teori yang 

ditemukan dalam bahan-bahan pustaka. Indikator yang 

dijadikan instrumen penelitian, sebaiknya memiliki landasan 

teori dari bahan-bahan pustaka.  
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Ada perbedaan penggunaan teori dalam penelitian 

kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teori 

berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai 

dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi 

untuk menyusun instrumen penelitian. Dalam penelitian 

kualitatif, teori berfungsi:  

1. Membantu peneliti untuk membuat berbagai pertanyaan 

penelitian; 

2. Memandu mengumpulkan data dan analisis data; 

3. Sebagai bekal untuk memahami konteks sosial secara 

lebih luas dan mendalam. 

Seorang peneliti kualitatif tidak menjadikan teori sebagai 

panduan dalam pengumpulan data, karena dia harus dapat 

menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, 

dan dilakukan oleh partisipan/informan atau sumber data. 

Peneliti harus bersifat ”perspektif emic” yakni memperoleh data 

sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang 

dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan bagaimana adanya 

yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan 

dipikirkan oleh partisipan/sumber data (Sugiyono, 2011: 294-

296). 

Dengan demikian, jelas bahwa dalam penelitian, baik 

kuantitatif maupun kualitatif, teori tetap sangat dibutuhkan. 

Walaupun fungsinya dalam kedua penelitian itu berbeda. 

Cara Mengkaji Bahan Pustaka 

Membaca literatur, merupakan hal yang mengasikkan, 

terutama bagi mahasiswa yang berada dalam taraf penulisan 

laporan penelitian atau skripsi. 
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Agar apa yang telah dibaca tidak mudah hilang atau 

gampang ditemukan pada saat dibutuhkan, sebaiknya kita 

memiliki teknik yang tepat untuk mengidenfikasi apa yang 

telah ditemukan. Beberapa saran bagi siapa saja yang 

mengadakan kajian pustaka agar apa yang telah ditemukan 

tidak mudah hilang, antara lain: 

1. Adakan identifikasi terhadap variabel, sub variabel atau 

pokok masalah yang ada dalam judul atau rumusan 

masalah. 

2. Siapkan kartu-kartu yang terbuat dari karton manila yang 

berwarna warni, biasanya berukuran sekitar 10x15 cm 

atau sesuai dengan keinginan. Setiap warna disesuaikan 

dengan variabel yang akan dicarikan landasan teorinya. 

Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti menyusun 

laporan penelitiannya sesuai dengan variabel atau pokok 

masalah yang dikaji. Seorang peneliti yang tekun dan 

rajin mengisi kartu-kartu yang telah dipesiapkan, akan 

mudah membuat laporan penelitian, karena mereka 

tinggal bermain kartu dan menetapkan sesuai dengan 

urutan logika berpikir peneliti. 

 Untuk membuat kartu-kartu, secara sederhana dapat 

dilihat pada contoh berikut: 
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Gambar 2.3. Contoh Kartu Petunjuk Variabel/ 

Sub Variabel/Pokok Masalah 

3. Mengumpulkan sumber kajian atau buku-buku yang kira-

kira mengandung uraian mengenai variabel, sub variabel 

ataupun pokok masalah yang akan dicarikan bahan 

pendukung. 

4. Mulailah membaca dan mencatat hal-hal yang penting 

yang berhubungan dengan variabel, sub variabel atau 

pokok bahasan ke dalam kartu-kartu yang telah disiapkan 

sesuai dengan warna yang dipilih. 

5. Variabel atau sub variabel atau pokok bahasan dijadikan 

sebagai judul sub Bab pada kajian pustaka. 

Ary dkk. (1985) dalam Sukardi (2011: 39-40) memberikan 

beberapa langkah dalam mengorganisir kajian pustaka, yaitu: 

1. Mulai dengan materi hasil penelitian yang secara sekuensi 

diperhatikan dari yang sangat relevan, relevan, dan 

 Variabel/sub variabel/pokok masalah: 

Kutipan  

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

Sumber bacaan: (seperti penulisan dalam daftar pustaka) 
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cukup relevan. Dapat juga dengan melihat tahun 

penelitian, diawali dari yang paling mutakhir. 

2. Membaca abstrak setiap penelitian untuk memberikan 

penilaian permasalahan sesuai yang dipecahkan. 

3. Mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan 

permasalahan penelitian untuk menghindari plagiat. 

4. Buatlah catatan, kutipan, dan atau salinan informasi dan 

susun secara sistematis. Disarankan agar membuat 

catatan dengan sistem kartu. Kartu dapat digunakan 

timbal balik. 

5. Atur kartu-kartu menurut abjad atau katalog sesuai 

dengan interen peneliti, agar mudah mencari bila 

sewaktu-waktu dibutuhkan. 

6. Agar mudah mencari dan mengatur kartu-kartu, peneliti 

hendaknya membuat satu subtansi kutipan untuk setiap 

kartu. 

7. Yakinkan bahwa isi yang dikutip secara langsung, 

diringkas, atau diuraikan dengan menggunakan bahasa 

sendiri, agar peneliti terhindar dari plagiasi. 

Untuk memudahkan seorang pembaca bahan-bahan 

pustaka menemukan inti sebuah hasil penelitian, pembaca 

tidak perlu membaca secara keseluruhan naskah, cukup 

dengan menelaah abstrak atau membaca kesimpulan 

penelitian. Pada bagian ini, sudah cukup tergambar apa isi 

dan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. 

Bahan-bahan pustaka dapat berupa jurnal penelitian, 

buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar, internet, catatan 

harian, hasil-hasil penelitian baik yang sudah dipublikasikan 

maupun yang belum. Bahan-bahan pustaka sangat bermanfaat 
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bagi peneliti untuk menyusun kerangka pikir dalam rangka 

perumusan hipotesis. 

HIPOTESIS PENELITIAN 

Pengertian Hipotesis 

Secara terminologi, hipotesis berasal dari gabungan kata 

”hipo” artinya ”di bawah” dan ”tesis” artinya ”kebenaran”. 

Secara keseluruhan ”hipotesis” berarti di bawah kebenaran” 

atau belum sepenuhnya benar. Kebenaran yang masih berada 

di bawah (belum tentu atau belum sepenuhnya benar) dan 

baru dianggap menjadi suatu kebenaran jika memang telah 

disertai dengan bukti-bukti (Arikunto, 2007: 45). Kebenaran 

yang disimpulkan baru bersumber dari kajian pustaka yang 

dilakukan. Oleh sebab itu, untuk membuktikannya diperlukan 

bukti-bukti berdasarkan fakta-fakta empirik. 

Hipotesis merupakan jawaban teoretis yang bersifat 

sementara terhadap rumusan masalah. Dikatakan sementara, 

karena jawaban itu baru didasarkan pada teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empirik yang diperoleh 

melalui pengumpulan data di lapangan (Sugiyono, 1999: 39). 

Hal ini menunjukkan bahwa perumusan hipotesis harus 

bersumber dari teori-teori yang telah ada sebelumnya. Teori 

itu dapat ditemukan dalam hasil-hasil penelitian yang 

hipotesisnya telah dibuktikan melalui data empirik. 

Kerlinger (2000: 30) menyatakan bahwa hipotesis adalah 

dugaan (conjectural) tentang hubungan antara dua variabel 

atau lebih, dan menghubungkan secara umum maupun 

khusus variabel yang satu dengan variabel yang lain. 

Pendapat senada dikemukakan oleh Sukardi (2012: 49) yang 

menyatakan hipotesis secara definitif dapat berarti jawaban 
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sementara yang kebenarannya masih harus diuji dengan data 

yang diperoleh dari lapangan. 

Banyak peneliti, terutama peneliti pemula yang keliru 

memahami hal ini. Mereka berpendapat bahwa hipotesis 

adalah jawaban sementara peneliti terhadap masalah yang 

dikemukakan. Adanya pendapat seperti ini, menyebabkan 

dalam penyusunan struktur penelitian, hipotesis ditempatkan 

sesudah rumusan masalah. Selain itu, dipahami pula bahwa 

karena rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, dan 

semua pertanyaan harus ada jawabannya, maka semua 

rumusan masalah harus ada hipotesisnya.  

Pada dasarnya semua penelitian membutuhkan hipotesis, 

baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif, hanya 

keberadaannya yang membedakan.  

Dalam penelitian kuantitatif, keberadaan hipotesis adalah 

untuk diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui data empirik. 

Pengujian hipotesis dilakukan apabila data diambil dari 

sampel dan akan diberlakukan pada populasi. Jika data 

berasal dari populasi, maka pengujian statistik inferesial tidak 

perlu dilakukan.  

Dalam penelitian kualitatif, keberadaan hipotesis adalah 

untuk memandu atau menuntun peneliti mengumpulkan 

data. Itulah sebabnya dalam penelitian kualitatif, hipotesis 

tidak dicantumkan secara eksplisit, karena keberadaannya 

bukan untuk diuji. Selain itu, hipotesis juga selalu berubah-

ubah dan bersifat tentatif, tergantung pada situasi yang terjadi 

di lapangan. 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hipotesis berkaitan 

dengan variabel, sedangkan variabel hanya ada dalam 
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penelitian kuantitatif, tidak dalam penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif berbicara tentang fokus penelitian, 

sehingga hipotesis yang dibangun, hanya untuk menuntun 

peneliti mencari data, bukan untuk diuji atau dibuktikan.  

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian 

yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian 

kualitatif, hipotesis tidak diperlukan, tetapi justru diharapkan 

dapat ditemukan hipotesis, selanjutnya hipotesis tersebut 

akan diuji dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

(Sugiyono, 2011: 99). 

Variabel adalah sesuatu yang akan diukur dan terukur 

dalam sebuah penelitian kuantitatif, dan hipotesis adalah 

sesuatu yang akan dibuktikan dalam pengujian hubungan 

antara dua atau lebih variabel. Jadi, sesuai dengan pernyataan 

bahwa hipotesis hanya ada pada penelitian kuantitatif.  

Penulis berpendapat, bahwa hipotesis selalu ada dalam 

setiap penelitian. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak 

secara eksplisit dinyatakan, karena hanya memandu peneliti 

dalam kegiatan pengumpulan data, bukan untuk dibuktikan 

atau diuji. Berbeda halnya dengan penelitian kuantitatif, 

hipotesis yang merupakan jawaban teoretis terhadap 

permasalahan dan keberadaannya untuk dibuktikan atau 

diuji. 

Koentjaraningrat (1989: 29) yang membedakan penelitian 

berdasarkan jenisnya, menyatakan bahwa penelitian yang 

bersifat menjelajah (eksploratif), yang bertujuan untuk 

memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala atau 

mendapatkan ide-ide baru mengenai gejala itu, dan 

masalahnya sangat terbuka, belum ada hipotesa. Penelitian 
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yang bersifat menjelaskan (deskriptif) yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dalam hal ini 

mungkin sudah ada hipotesis, mungkin juga belum, 

tergantung pengetahuan tentang gejala yang bersangkutan. 

Penelitian yang berifat menerangkan (eksplanatory) bertujuan 

untuk menguji hipotesa-hipotesa tentang adanya hubungan 

sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti, dengan 

sendirinya sudah ada hipotesis. 

Dengan demikian, berarti bahwa tidak semua rumusan 

masalah membutuhkan hipotesis. Hipotesis ada, jika salah 

satu rumusan masalah, terdiri atas dua atau lebih variabel 

yang akan dicari hubungannya. Penelitian kualitatif 

membangun teori berdasarkan data lapangan atau data 

empirik, sedangkan penelitian kuantitatif menguji teori yang 

sudah ada atau menguji hipotesis. 

Hipotesis bertolak dari landasan teori berdasarkan 

penelusuran bahan-bahan pustaka. Hal ini menyebabkan 

hipotesis itu kebenarannya bersifat sementara, karena masih 

akan diadakan pengujian dan pembuktiannya melalui data 

atau fakta empirik. Walaupun masih bersifat dugaan, tingkat 

kebenaran yang diharapkan cukup tinggi, mengingat bahwa 

hipotesis itu dirumuskan berdasarkan kajian-kajian bahan 

pustaka atau hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu 

hipotesis dibuat sebelum peneliti turun ke lapangan 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuktikan 

kebenaran hipotesisnya.  

Hipotesis yang sudah terbangun dari kajian teori, tidak 

dapat diganti. Terbukti atau tidaknya sebuah hipotesis setelah 
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diuji, tidak berarti membatalkan hipotesis, melainkan 

melahirkan teori baru.  

Menurut Ary dkk. (1985) dalam Sukardi (2012: 41) 

menyatakan bahwa hipotesis dibuat sebelum peneliti turun ke 

lapangan setidaknya ada dua alasan yang mendasarinya, 

yaitu: 

1. Hipotesis yang baik menunjukkan bahwa peneliti 

mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, dalam 

kaitannya dengan permasalahan. 

2. Hipotesis dapat memberikan arah dan petunjuk dalam 

pengambilan data dan proses interpretasinya. 

Hipotesis yang baik, setidaknya memiliki enam ciri yang 

diperlukan, yaitu (1) bisa diterima oleh akal sehat, (2) 

mempunyai daya penjelas yang rasional, (3) menyatakan 

hubungan yang diharapkan antara variabel-variabel yang 

dimasalahkan, (4) harus dapat diuji benar salahnya, (5) 

konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada, atau dengan 

fakta yang sudah diketahui, dan (6) dinyatakan sesederhana 

dan seringkas mungkin (Sanapiah Faisal, 1995: 103).  

Dengan demikian, sebuah hipotesis harus rasional, jelas, 

singkat, padat, dapat diuji, dan menyatakan hubungan. Hal 

ini menunjukkan bahwa jika suatu rumusan masalah hanya 

terdiri atas satu variabel, tidak membutuhkan hipotesis, sebab 

hipotesis hanya dibutuhkan apabila dalam satu rumusan 

masalah terdapat dua atau lebih variabel yang akan dicari 

hubungannya.  

Seorang peneliti yang mengajukan tiga rumusan masalah, 

dua di antaranya hanya mengandung satu variabel, maka 

kedua masalah tersebut tidak membutuhkan hipotesis. 
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Permasalahan ketiga yang terdiri atas dua variabel, itulah 

yang membutuhkan hipotesis secara eksplisit.  

Contoh rumusan masalah: 

1. Bagaimana kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di 

MTs. X ? (tidak membutuhkan hipotesis) 

2. Bagaimana prestasi siswa belajar PAI di MTs. X ? (tidak 

membutuhkan hipotesis). 

3. Apakah ada hubungan signifikan antara kompetensi guru 

PAI dan prestasi siswa belajar PAI di MTs. X ? 

(membutuhkan hipotesis), karena terdiri atas dua variabel 

yang akan dicari hubungannya, yaitu variabel kompetensi 

guru dan prestasi belajar siswa.  

Jadi, dari tiga contoh rumusan masalah penelitian di atas, 

hanya satu yang membutuhkan hipotesis (rumusan masalah 

nomor 3), sedangkan yang lain tidak menggunakan hipotesis 

karena merupakan masalah penelitian deskripstif yang hanya 

terdiri atas satu variabel, sehingga tidak ada variabel yang 

dihubungkan. 

Tujuan/Pentingnya Hipotesis 

Dalam sebuah penelitian ilmiah, hipotesis merupakan 

suatu bagian yang amat penting dan perlu diketahui. 

Kerlinger (2000: 32-33) mengemukakan bahwa setidaknya ada 

tiga alasan utama pentingnya hipotesis, yaitu: 

1. Hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. 

Hipotesis dapat dijabarkan dari teori dan dari hipotesis 

yang lain. 

2. Hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan 

benar salahnya, yang diuji hanyalah relasi (hubungan). 
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3. Hipotesis adalah alat yang besar dayanya memajukan 

ilmu pengetahuan karena membuat ilmuan dapat 

”keluar” dari dirinya sendiri. Begitu pentingnya, sehingga 

kita berani mengatakan bahwa tanpa hipotesis tidak akan 

pernah ada ilmu pengetahuan dalam arti yang 

sepenuhnya.  

Dalam cara berpikir ilmiah, suatu teori secara berproses 

lahir dari sebuah postulat, kemudian membuat asumsi, dari 

asumsi, lalu membuat hipotesis. Hipotesis yang kemudian 

terbukti menjadi sebuah teori. Kumpulan-kumpulan teori 

akan menjadi sebuah ilmu. Dengan demikian, maka ilmu itu 

semuanya lahir dari hasil pengujian hipotesis. 

Ada beberapa tujuan penting seorang peneliti menuliskan 

hipotesis secara baik. Di antara tujuan itu adalah: 

1. Menyediakan keterangan secara sementara terhadap 

gejala dan memungkinkan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

2. Menyediakan para peneliti dengan pernyataan hubungan 

antar variabel yang dapat diuji kebenarannya. 

3. Memberikan arah yang perlu dilakukan oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian. 

4. Memberikan kisi-kisi laporan untuk melaporkan 

kesimpulan studi (Sukardi: 2012: 41). 

Perumusan hipotesis merupakan salah satu bagian 

penting dari penelitian ilmiah yang tidak boleh ditinggalkan. 

Adanya hipotesis menunjukkan bahwa peneliti memiliki 

kesiapan pengetahuan yang cukup untuk meneliti obyek yang 

telah ditetapkan. Selain itu, hipotesis dapat membimbing dan 
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mengarahkan peneliti untuk bekerja lebih sistematis dan 

terarah. Oleh sebab itu, dalam setiap penelitian, baik kualitatif 

maupun kuntitatif, selalu dibutuhkan adanya hipotesis, 

walaupun kedudukannya tidak sama dalam penelitian.  

Dalam penelitian kuantitatif, keberadaan hipotesis adalah 

untuk diuji tingkat kebenarannya atau kesalahannya 

berdasarkan data atau fakta empirik, sedangkan dalam 

penelitian kualitatif, keberadaan hipotesis untuk memandu 

dan mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data. Itulah 

sebabnya dalam penelitian kualitatif, hipotesis itu selalu 

berubah-ubah. Hipotesis merupakan bagian dari aturan main 

dalam penelitian.  

Jenis-jenis Hipotesis 

Dalam buku-buku penelitian ditemukan berbagai ulasan 

tentang jenis-jenis hipotesis. Sugiyono membagi hipotesis atas 

dua, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis 

statistik terdapat dua macam, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis 

alternatif. Hipotesis statistik ada apabila penelitian bekerja 

dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, 

maka tidak ada hipotesis statistik. Dengan demikian, dalam 

penelitian bisa saja ada hipotesis penelitian, tetapi tidak ada 

hipotesis statistik.  

Ada juga yang membagi atas hipotesis nol dan hipotesis 

kerja. Yang diuji dalam statistik adalah hiptesis nol. Hipotesis 

yang akan diuji dinamakan hipotesis kerja (Sugiyono, 2008: 

97). 

Balian, (1982: 31) dalam Sukardi membedakan empat 

macam hipotesis, yaitu hipotesis nihil, hipotesis riset, hipotesis 

alternatif, dan hipotesis penyearah (directional hypothesis). 
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1. Hipotesis Nihil (nol) adalah hipotesis yang menyatakan 

”tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan antara 

variabel yang diteliti. Hipotesis ini diperoleh setelah 

peneliti mempelajari bermacam-macam sumber pustaka 

yang kemudian disusun dalam bentuk landasan teori. 

Karena sumbernya adalah bahan-bahan pustaka, maka 

kebenarannya harus diuji dengan data dari lapangan. 

Hipotesis nihil biasanya menggunakan simbol statistik 

yaitu Ho. Penggunaannya dalam statistik seperti berikut: 

Ho : µ1 = µ2 

2. Hipotesis Riset, merupakan penggambaran ide yang ada 

dalam pikiran peneliti yang dikembangkan dari hasil 

kajian teori. Hipotesis ini tidak diuji. Posisinya sebagai 

pendamping atau tandingan hipotesis pertama (hipotesis 

nihil). Jika hipotesis nihil ditolak, maka dengan sendirinya 

hipotesis riset yang diterima, demikian pula sebaliknya. 

Secara simbol digunakan Hr. 

Penggunaan dalam statistik inferesial sebagai berikut: 

Ho : µ1 = µ2 

Hr : µ1 ≠ µ2 

3. Hipotesis Alternatif. Hipotesis ini disimbolkan dengan Ha. 

Hipotesis ini diposisikan sebagai bentuk batasan ilmu 

pengetahuan setelah diperoleh dari kajian teori. Dapat 

digunakan dalam bentuk pernyataan lain selain hipotesis 

nihil. Contoh penggunaannya sebagai berikut: 

a. Ha : µ1< µ2 

b. Hr : µ1>µ2 

4. Hipotesis penelitian dapat berbentuk hipotesis yang 
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menunjukkan dua arah, yaitu arah yang pasti dan arah 

yang belum pasti. Hipotesis dengan arah yang pasti 

berarti, peneliti ketika melakukan uji hipotesis akan 

menggunakan analisis satu ekor kurva pada tingkat 

kesalahan besarnya = ,01 atau = ,05. Sedang untuk 

hipotesis yang belum menunjukkan arah, peneliti 

menggunakan uji hipotesis menggunakan analisis dua 

ekor (Sukardi, 2012: 43-45). 

PENENTUAN METODOLOGI PENELITIAN 

Setelah memilih/menentukan masalah yang akan diteliti 

(variabel/fokus penelitian), langkah berikutnya adalah 

penentuan metodologi penelitian yang akan digunakan, 

sehingga masalah-masalah yang akan diteliti dapat terjawab 

secara tepat dan terandal kesahihannya. Pada tahap ini, yang 

dipersoalkan adalah bagaimana masalah penelitian tersebut 

dapat terpecahkan atau ditemukan jawabannya (datanya). 

Pada tahap ini, yang perlu dikemukakan adalah ;  

a. Jenis penelitian,  

b. Metode pengumpulan data, (wawancara, ataukah angket, 

dokumenter, tes, ataukah observasi), 

c. Sumber data (siapa, apa saja, situasi atau kondisi yang 

bagaimana).  

d. Alat atau instrumen pengumpulan data (pedoman 

wawancara, panduan observasi, angket, form 

dokumenter, ataukah butir-butir tes). Bila penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian survei, perlu ditegaskan 

populasinya, sampel, serta teknik sampling yang 

digunakan. Bila penelitian eksperimen, perlu dinyatakan 

secara tegas pola eksperimen yang akan dilakukan.  
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e. Analisis data yang menunjukkan bagaimana data yang 

dikumpulkan itu diolah, dianalisis, diinterpretasi untuk 

menjawab masing-masing masalah yang diteliti. 

PENGUMPULAN DATA  

Setelah tahap pertama dan kedua dilakukan, termasuk 

penyusunan dan desain instrumen, tahap berikutnya adalah 

pengumpulan data.  

Data yang dikumpulkan sesuai dengan sumber, 

metode/teknik, dan instrumen pengumpulan data yang sudah 

ditetapkan pada tahap kedua. Data yang dikumpulkan 

tersebut sesuai dengan data variabel/fokus yang ada dalam 

rumusan masalah atau jawaban dari rumusan masalah. 

Pengumpulan dimaksudkan untuk menjawab permasalahan 

yang telah ditetapkan.  

Pada prinsipnya, penelitian itu dilakukan untuk 

menjawab masalah. Jawaban terhadap permasalahan itu 

dilakukan dengan dua cara, yaitu jawaban teoritis melalui 

kajian pustaka atau kajian teori dan jawaban empirik melalui 

penelitian lapangan. Jawaban teoretis akan mengisi Bab II, dan 

jawaban empirik akan mengisi bab IV pada laporan penelitian. 

Pengolahan, Analisis, dan Interpretasi Data 

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah 

kegiatan pengolahan data (data prosessing). Pengolahan data 

sangat tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Ada 

dua jenis data, yaitu data kuantitatif (berbentuk angka-angka) 

dan data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka-

angka, tetapi berupa perkataan atau keadaan. Untuk data 

kuantitatif, proses pengolahan data dapat dilakukan sebagai 
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berikut: 

1. Mengedit data (editing). Kegiatan ini mencakup kegiatan 

mengedit (editing) data, yaitu kegitan memeriksa data 

yang terkumpul, apakah sudah terisi secara lengkap atau 

belum, apakah pengisian sudah benar atau masih perlu 

diperbaiki (salah).  

2. Mengkode data, yakni memberi kode-kode tertentu pada 

masing-masing responden, dapat dilakukan dengan 

memberi nomor pada lembar instrumen yang sudah 

terkumpul, atau dengan cara lain sesuai dengan kebiasaan 

peneliti. 

3. Memberikan skor setiap pilihan (option) pada setiap soal. 

Ini terkait dengan jenis pertanyaan/pernyataan. 

Pertanyaan/pernyataan positif, biasanya diberi skor 

5.4.3.2.1, atau untuk pertanyaan/pernyataan negatif 

dengan skor 1.2.3.4.5. 

4. Memindahkan data ke dalam tabel beberan dan 

rekapitulasi data.  

Langkah selanjutnya adalah, menganalisis dan 

menginterpretasi data. Analisis menujukkan pada kegiatan 

mengorganisir data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam 

rangka interpretasi data. Tabulasi data sesuai susunan sajian 

data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing 

masalah, melakukan perhitungan-perhitungan tertentu dan 

diinterpretasi atau disimpulkan sesuai permasalahan yang 

dikemukakan atau hipotesis yang diajukan. Selengkapnya 

akan dibahas pada bagian pengolahan dan analisis data. 
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PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN 

Tahap akhir penelitian adalah penyusunan laporan 

penelitian, yakni penulis mengkomunikasikan apa yang ia 

teliti, bagaimana ia meneliti dan apa hasil penelitian yang 

ditemukan. 

Mengenai hasil penelitian, perlu disajikan data yang 

diolah dan dianalisis, termasuk menjelaskan kesimpulan 

penelitian dengan segala implikasinya.  
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BAB III 

VARIABEL (PEUBAH) ATAU 

FOKUS PENELITIAN 
-fe- 

 

 

 

 

 

 

 

alah satu bagian yang terpenting dari penelitian adalah 

penentuan variabel atau fokus penelitian. Tanpa 

mengenal variabel dan fokus penelitian, seorang peneliti 

tidak akan dapat melakukan penelitian, sebab variabel dan 

fokus penelitian merupakan hal/masalah yang akan dicari 

datanya dalam penelitian. Oleh sebab itu, langkah pertama 

yang harus ditentukan setelah masalah penelitian 

dirumuskan, adalah memahami variabel atau fokus penelitian.  

VARIABEL (PEUBAH) PENELITIAN 

Pengertian Variabel 

Menurut bahasa, variabel berasal dari kata ”varia” yang 

berarti banyak, bermacam-macam, berbeda-beda (tentang 

harga, kualitas, mutu, standar, kategori, ukuran,  dan 

sebagainya) 

S 
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Sugiyono (2008: 60) mengemukakan bahwa variabel 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel adalah suatu atribut, atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. 

Abustam dkk. (1996: 18) mengemukakan bahwa variabel adalah 

konsep yang mempunyai variasi nilai, atau lebih dari satu nilai, 

keadaan, kategori atau kondisi.   

Konsep adalah definisi dari apa yang perlu diamati atau 

diteliti. Konsep yang digunakan dalam suatu penelitian 

semestinya dinyatakan dalam bahasa variabel. Misalnya 

konsep ”badan”, bukan variabel, karena tidak mengandung 

adanya nilai yang bervariasi. Akan tetapi ”tinggi badan”, 

”berat badan” adalah variabel, karena memiliki nilai/kategori 

yang bervariasi. Demikian juga tentang ”tingkat pendidikan, 

tingkat pendapatan, status perkawinan”, adalah variabel, 

karena semuanya mempunyai nilai yang bervariasi (banyak). 

Tetapi pendidikan, pendapatan, perkawinan, bukan variabel, 

karena tidak dapat dibuatkan ketegori/variasi nilai.  

Dinamakan variabel karena ada variasinya. Kerlinger 

(2000: 49) menyatakan bahwa variabel adalah kostruk 

(constructs) atau sifat yang akan dipelajari, atau suatu sifat 

yang diambil dari suatu nilai yang berbeda, atau variabel ialah 

suatu sifat yang dapat memiliki bermacam nilai. Selanjutnya 

Kidder (1981), dalam Sugiyono (2011: 64) menyatakan bahwa 

variabel adalah suatu kualitas (qualities) dimana peneliti 

mempelajari dan menarik keseimpulan darinya.  
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Variabel harus memenuhi kriteria, yaitu:  

a. harus dapat diukur,  

b. terdiri atas lebih dari satu nilai atau kategori, dan  

c. tidak mengandung pengertian yang tumpang tindih. 

Beberapa contoh yang menunjukkan perbedaan antara 

variabel dan bukan variabel, seperti terlihat dalam matriks di 

bawah ini: 

Tabel 3.1. Perbedaan antara Variabel dan Bukan Variabel 

Bukan Variabel Variabel 

Badan 
Tinggi badan, berat badan, besar 

badan 

Pendidikan 
Tingkat pendidikan, jenis 

pendidikan 

Pendapatan 
Tingkat pendapatan, sumber 

pendapatan 

Darah Golongan  darah 

Dsb. Dsb. 

Untuk mengenal suatu istilah apakah merupakan variabel 

atau bukan, cukup seorang peneliti menggunakan tiga kriteria 

di atas. Apabila memenuhi kriteria tersebut, maka dapat 

dipastikan bahwa istilah itu menunjukkan variabel. 

Jenis-jenis Variabel 

Menurut Sugiyono (2011: 63), hubungan antara variabel, 

dikenal ada dua jenis variabel utama, yaitu:  

1. Variabel bebas (independent variabel) atau variabel 

pengaruh atau variabel penyebab atau menjadi sebab 

terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(variabel akibat), dan diduga terjadi terlebih dahulu. 

2. Variabel tidak bebas/terikat atau variabel terpengaruh 
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(dependent variabel), adalah variabel akibat, yang diduga 

terjadi kemudian. 

Berkaitan dengan hubungan antara variabel penelitian, 

ada beberapa variabel yang perlu dibahas, yaitu: 

1. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang ikut mempengaruhi 

variabel terikat dan pengaruhnya dikontrol atau dinetralisir 

atau dihilangkan, supaya kesimpulan yang diambil tentang 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, benar 

adanya, bukan karena variabel kontrol. 

Contoh: Seorang peneliti menguji hubungan antara motivasi 

dengan prestasi belajar. Jika hasil analisis statistik  menujukkan 

adanya hubungan positif, maka kita dapat berkesimpulan 

bahwa motivasi berpengaruh terhadap prestasi belajar. Padahal 

harus disadari, bahwa ada variabel lain yang turut mem-

pengaruhi prestasi belajar, yaitu inteligensi. Namun pengaruh 

inteligensi dikontrol atau dikendalikan atau dinetralisir atau 

dihilangkan, dan tidak dihitung, sehingga pengaruhnya tidak 

diperhitungkan dan yang muncul adalah pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Keberadaan variabel kontrol, dapat dilihat pada diagram 

gambar berikut ini: 
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Gambar 3.1. Contoh hubungan Variabel Independen,  

Kontrol dan Dependen 

2. Variabel Moderator 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi 

(memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Variabel tersebut 

biasa juga disebut variabel independen kedua. Misalnya 

hubungan motivasi dan prestasi belajar semakin kuat, bila 

peranan guru menciptakan iklim belajar yang baik, dan 

hubungan semakin rendah  apabila peranan guru dalam 

menciptakan iklim belajar kurang baik. 

Gambaran tentang keberadaan variabel moderator, dapat 

dilihat pada diagram gambar berikut ini: 

 

Gambar 3.2. Contoh hubungan Variabel Independen,  

Moderator, dan Dependen 

Motivasi belajar 

(Var. Independent) 

Peran Guru 

(Var. Moderator) 

Prestasi belajar 

(Var. dependent) 

Motivasi Belajar 

(Var. Independent) 

Inteligensi 

(Var. Kontrol) 

Prestasi Belajar 

(Var. Dependent) 
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3. Variabel Intervening atau Variabel Antara 

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan  antara variabel independen 

dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak 

langsung dan tidak dapat diamati atau diukur.  Variabel ini 

merupakan variabel penyela/antara yang terletak di antara 

variabel  independen dan variabel dependen, sehingga 

variabel  independen tidak langsung mempengaruhi berubah 

atau timbulnya variabel depanden.  

Misalnya sikap terhadap mata pelajaran matematika, 

berpengaruh secara positif terhadap aktivitas belajar 

matematika, selanjutnya aktivitas belajar matematika 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar matematika. 

Jelas di sini bahwa aktivitas belajar adalah variabel intervering 

atau antara. Lihat gambar di bawah ini: 

 

Gambar 3.3. Contoh hubungan Variabel Independen,  

Antara dan Dependen 

4. Variabel  Anteseden 

Variabel Anteseden mempunyai kesamaan dengan 

variabel antara.  Perbedaannya adalah, bahwa variabel antara 

menyusup diantara variabel pokok (variabel bebas dan 

terikat), sedang variabel anteseden mendahului dan 

mempengaruhi variabel independen atau variabel bebas. Lihat 

gambar berikut ini: 

Aktivitas Belajar 

Matematika 
(Var. Antara) 

Prestasi Belajar 

Matematika 
(Var. Dependen) 

Sikap Belajar 

Matematika 
(Var. Independen) 
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Gambar 3.4. Contoh hubungan antara Variabel Anteseden,  Variabel 

Independen dan Variabel Dependen 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa variabel amat 

penting, khususnya pada penelitian kuantitatif. Telah menjadi 

syarat mutlak dalam penelitian kuantitatif mengenai 

pengertian tentang variabel. Tanpa mengenal dan memahami 

variabel dengan sebaik-baiknya, penelitian kuantitatif tidak 

mungkin bisa dilanjutkan. Dalam penelitian kuantitatif, 

tujuannya adalah untuk mengukur suatu variabel, sehingga 

variabel perlu diketahui dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam 

penelitian kualitatif dikenal adanya fokus penelitian, maka 

dalam penelitian kuantitatif ditandai dengan  adanya variabel.  

Dengan demikian, variabel menjadi sangat penting untuk 

diketahui oleh setiap peneliti kuantitatif. 

Motivasi Belajar 

(Var. Independen) 

Prestasi Belajar 
(Var. Dependen) 

Inteligensi 
(Var. Anteseden) 
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BAB IV 

PERENCANAAN PENELITIAN 
-fe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

alam merencanakan penelitian, ada beberapa hal 

perlu dibahas untuk diketahui oleh peneliti, terutama 

bagi peneliti pemula, antara lain: 

DESAIN PENELITIAN 

Penentuan jenis penelitian sangat penting, karena jenis 

penelitian akan menjadi panduan dalam menyusun langkah-

langkah penelitian selanjutnya. Tanpa memahami dan 

menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan, peneliti 

akan meraba-raba dalam melaksanakan penelitiannya.  

Setiap jenis penelitian memiliki desain tersendiri. 

Penelitian survei misalnya akan berbeda desainnya dengan 

penelitian eksperimen atau penelitian tindakan kelas. Oleh 

sebab itu seorang peneliti sudah harus memikirkan jenis 

penelitian yang akan ia lakukan. Jenis penelitian ini mulai 

D 
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tergambar dari pemilihan permasalahan atau penentuan 

rumusan masalah penelitian. Jenis penelitian akan 

menentukan langkah penelitian selanjutnya. Secara garis 

besar, jika dilihat dari segi pendekatan penelitian, penelitian 

dapat dikelompokkan ke dalam penelitian kuantitatif dan 

penelitian kualitatif.  

Tulisan ini lebih banyak mengarah kepada penelitian 

kuantitatif, karena bagi para peneliti pemula, penelitian ini 

lebih sering digunakan dibandingkan dengan penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif lebih rumit, terutama bagi 

peneliti yang belum berpengalaman atau peneliti pemula, 

khususnya bagi mahasiswa program Strata Satu (S1). 

Perbedaan kedua jenis penelitian tersebut, secara singkat telah 

diuraikan pada pembahasan terdahulu. 

Setelah menentukan jenis dan desain penelitian, langkah 

selanjutnya dalam penelitian kuantitatif, adalah penentuan 

populasi, sampel, dan sampling.   

POPULASI, SAMPEL, DAN SAMPLING 

Dalam penelitian, khususnya penelitian kuantitatif, yang 

berhubungan dengan pengumpulan data, dan setelah 

penentuan variabel penelitian secara jelas, ada beberapa hal 

yang amat penting untuk diketahui, agar data yang 

dikumpulkan benar-benar bersumber dari sumber data yang 

representatif, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung-

jawabkan.  

Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang 

akan diselidiki karakteristik atau ciri-cirinya (Abustam dkk, 
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1996: 49). Sugiyono (2006) menyatakan populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.  

Populasi bukan sekadar jumlah yang ada pada obyek dan 

subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ 

sifat yang dimiliki oleh obyek/subyek itu.  

Palte, (1978: 12) dalam Abustam dkk. menyatakan 

populasi dapat dibedakan atas dua, yaitu populasi sampling 

dan populasi sasaran. Misalnya apabila mengambil rumah 

tangga sebagai populasi, sedang yang diselidiki adalah kepala 

rumah tangga atau kepala keluarga, maka rumah tangga 

dalam wilayah penelitian disebut populasi sampling, sedang 

kepala rumah tangga disebut populasi sasaran (Abustam dkk, 

1996: 49). 

Populasi selalu terkait dengan jumlah atau keseluruhan 

dari subyek/obyek yang diteliti. Penentuan populasi 

tergambar pada judul atau rumusan masalah penelitian. 

Misalnya: subyek penelitian adalah siswa pada suatu sekolah, 

maka populasinya adalah keseluruhan siswa pada sekolah itu. 

Kalau judul penelitian hanya mencantumkan pada kelas 

tertentu, maka populasinya adalah seluruh siswa pada kelas 

itu. Contoh: Studi perbandingan minat belajar siswa kelas V A 

dan Kelas V B pada madrasah X, maka yang menjadi populasi 

adalah keseluruhan siswa pada kedua kelas tersebut. 

Penggunaan populasi berlaku bagi penelitian kuantitatif, 

dan tidak berlaku bagi penelitian yang bersifat kualitatif. 

Untuk penelitian kualitatif, digunakan istilah sumber data. 
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Sumber data itu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 

tujuan penelitian. Apabila data yang dikumpulkan sudah 

dianggap cukup (sudah jenuh), maka sumber data tidak perlu 

ditambah lagi.  

Dalam penelitian kualitatif, banyaknya sumber data 

ditentukan sampai pada batas jenuh sebuah penelitian atau 

sudah tidak ditemukan lagi data baru, sehingga dalam 

penelitian kualitatif tidak dapat dipastikan jumlah sumber 

data yang disiapkan. 

Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi atau sub-sub 

populasi yang ciri-cirinya/karakteristiknya benar-benar 

diselidiki (Abustam dkk., 1996: 50). Sampel adalah sebagian 

dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data. 

(Sukardi, 2012: 54). Dengan bahasa yang berbeda sampel 

adalah bagian dari populasi atau bagian dari sub-sub populasi 

yang benar-benar diambil datanya, sehingga biasa disebut 

sebagai sumber data atau subyek penelitian.  

Penggunaan istilah subyek dan obyek penelitian biasanya 

membingungkan, khususnya bagi peneliti pemula, terutama 

para mahasiswa program Strata Satu (S.1). Istilah subyek 

penelitian digunakan, karena dialah yang memberikan 

(subyek) data kepada peneliti. Sedangkan obyek (sasaran) 

penelitian adalah apa yang diteliti, dalam hal ini, yang 

dimaksud adalah variabel atau fokus yang akan diteliti atau 

dicari datanya.  

Banyak mahasiswa yang keliru ketika ditanya tentang 

subyek penelitian. Dianggapnya, bahwa yang menjadi subyek 

penelitian adalah si peneliti itu sendiri, padahal peneliti 
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berada di luar proses penelitian itu. Peneliti hanya sebagai 

pengumpul data, bukan pemberi data. 

Sampel diambil apabila populasi dalam jumlah yang 

besar, dan peneliti tidak mungkin dapat meneliti seluruh 

populasi, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang 

dibutuhkan. Apa yang ditemukan atau dipelajari dari sampel 

kesimpulannya dapat diberlakukan pada populasi. Itulah 

sebabnya, pengambilan sampel harus benar-benar 

representatif, sehingga benar-benar dapat mewakili/ 

menggambarkan keadaan populasi.  

Mengenai besarnya jumlah sampel, para ahli peneliti 

tidak sepakat, yang jelas bahwa semakin besar sampel sebuah 

penelitian, maka datanya semakin mendekati kebenaran, dan 

semakin jauh dari populasi, maka datanya semakin 

meragukan.  

Abustam dkk. (1996), mengatakan bahwa besarnya 

sampel sebuah penelitian sangat tergantung pada: 

1. Derajat keragaman sebuah populasi. Semakin homogen 

sebuah populasi, semakin kecil sampel yang dibutuhkan. 

Sebaliknya, semakin heterogen sebuah populasi, semakin 

banyak sampel yang dibutuhkan. Misalnya: Meneliti 

kadar garam air laut. Air laut memiliki sifat yang sangat 

homogen, sehingga dengan mengambil sedikit saja untuk 

dijadikan sampel sudah cukup. Tetapi jika yang diteliti itu 

adalah bermacam-macam air, misalnya ada air laut, air 

sungai, air hujan, air kelapa, dsb. maka setiap jenis air itu 

harus terwakili dalam penelitian. Dengan demikian, 

berarti sampel semakin banyak, karena semua jenis air 

harus mempunyai sampel. 
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2. Tingkat presisi (ketelitian) yang dikehendaki atau 

diharapkan dari penelitian, semakin tinggi tingkat presisi 

(ketelitian) yang dikehendaki atau diharapkan dari 

sebuah penelitian, semakin banyak sampel dibutuhkan. 

3. Rencana analisis. Misalnya peneliti ingin menghubung-

kan tingkat pendidikan responden dengan penggunaan 

alat kontrasepsi. Kalau ingin membagi tingkat pendidikan 

responden secara rinci, misalnya belum sekolah, tamat 

SD, Tamat SMP, tamat SMA, dan seterusnya, maka semua 

tingkatan itu harus ada perwakilannya dalam sampel. 

Apabila sampelnya sedikit, akan banyak sel-sel dalam 

pengolahan data yang kosong, begitu juga untuk 

perhitungan analisis statistik yang rumit. Dengan 

demikian kelihatannya kurang baik, karena banyak sel 

yang kosong. 

4. Tenaga, biaya, dan waktu. Apabila salah satu dari 

keempat hal itu yang dialami oleh peneliti, maka tentu 

pengambilan sampel menjadi sedikit, yang berarti bahwa 

tingkat presisi (ketelitian) sebuah penelitian akan semakin 

berkurang.  

Mengenai besarnya sampel yang harus diambil dalam 

sebuah penelitian ada beberapa rumus yang digunakan 

misalnya rumus yang dikemukakan oleh Isaac dan Michael 

atau monogram yang dikemukakan oleh Herry King 

(Sugiyono, 2011: 128-131). 

Roscoe (1982: 253) dalam Sugiyono (2011:133) memberi-

kan saran tentang ukuran sampel penelitian sebagai berikut: 

a. Ukuran sampel dalam penelitian adalah antara 30 – 500. 

b. Bila sampel dibagi dalam kategori, (wanita, pria, pegawai 
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negeri-swasta dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel 

setiap kategori minimal 30. 

c. Bila dalam penelitian akan menggunakan analisis dengan 

multivariate (korelasi, regresi ganda misalnya), maka 

jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah 

variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 

5 (independen & dependen), maka jumlah anggota 

sampel = 5 x 10 = 50. 

d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang 

menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing 

antara 10 s.d 20. 

Dengan demikian, maka ukuran dengan menggunakan 

persen misalnya 15 persen, 20 persen dan sebagainya, tidak 

bisa digunakan untuk sebuah populasi yang kecil. Patokan ini 

hanya dapat digunakan untuk populasi yang besar. 

Suatu hal yang perlu menjadi diingat oleh para peneliti 

pemula, khususnya bagi para mahasiswa strata satu (S1) 

adalah bahwa populasi dan sampel, selalu berbicara tentang 

angka/jumlah.  

Sampling (Teknik Penarikan Sampel) 

Pengambilan sampel secara garis besarnya terdiri atas dua 

teknik, yaitu secara random (probability) dan bukan random 

(non probability). Secara random, yakni teknik pengambilan 

sampel dengan cara; semua unsur populasi diberi 

kesempatan, peluang, dan kemungkinan yang sama untuk 

terpilih menjadi sampel dalam penelitian. Sedangkan non 

random (nonprobability) adalah teknik pengambilan sampel 
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dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama 

terhadap semua unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel 

penelitian. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti 

mengenai tujuan yang akan dicapai oleh penelitian itu. 

Teknik random (probability) digunakan apabila populasi 

itu homogen atau populasi sudah tersusun dalam daftar 

secara sistematis. Jika populasi bersifat heterogen, maka 

teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non 

random (non probability). 

Macam-macam teknik pengambilan sampel dapat dilihat 

dari diagram di bawah ini: 

 

Gambar 4.1. Teknik Sampling (pengambilan sampel) 

 

 

TEKNIK 

SAMPLING 

Probability Sampling 

(RandomSampling) 

Non Probability Sampling 

(Non random Sampling) 

1. Simple RS 

2. Proporsional 

Stratified RS 

3. Stratified RS 

4. Cluster RS (sampel 

menurut area) 

1. Sampling  sistematis 

2. Purposive sampling 

3. Aksidental sampling 

4. Snowball sampling 

5. Kuota sampling 

6. Sampling jenuh/sensus 
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a. Probability Sampling (Pengambilan sampel secara 

random/kemungkinan) 

Pengambilan secara random yakni pengambilan sampel 

yang dilakukan dengan jalan memberi peluang kepada semua 

subyek/obyek penelitian untuk terpilih menjadi sampel 

mewakili populasinya dalam penelitian. Pengambilan sampel 

secara random dapat dilakukan dengan undian, komputer, 

atau menggunakan tabel bilangan random. Teknik ini terdiri 

atas: 

1) Simpel Random Sampling (teknik random sederhana) 

Pada teknik ini, warga populasi (subyek penelitian) tidak 

dipilah-pilah atau distratakan terlebih dahulu. Semua warga 

populasi langsung dipilih secara random. Peneliti langsung 

merandom atau mengacak semua warga populasi untuk 

mendapatkan sampel sebanyak yang dibutuhkan. Orang yang 

terpilih melalui proses random itulah yang akan menjadi 

sampel. Jika teknik ini yang digunakan, maka setiap anggota 

populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai/sejumlah 

anggota populasi.  

Hal yang harus selalu diingat adalah bahwa penggunaan 

teknik random digunakan apabila populasi bersifat homogen.  

Misalnya, seseorang ingin meneliti siswa yang ada pada 

sebuah sekolah. Tanpa memilah siswa berdasarkan kelas dan 

jenis kelamin, peneliti langsung memilih secara random 

seluruh siswa. Siswa yang terpilih melalui proses random 

itulah yang menjadi sampel. Kekurangannya adalah, boleh 

jadi siswa yang terpilih tadi tidak merata pada semua kelas, 

dan hanya berasal dari beberapa kelas. Itu berarti ada kelas 

yang tidak terwakili dalam penelitian. Itulah sebabnya dalam 
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memilih teknik penarikan sampel, seorang peneliti harus 

benar-benar mempertimbangkan unsur representatif atau 

keterwakilan semua unsur populasi dalam penelitian.  

Jika obyek penelitian berada pada semua kelas, maka 

sebaiknya random dilakukan pada setiap kelas, sehingga 

setiap kelas telah terwakili. Dengan demikian, peneliti harus 

beberapa kali mengadakan random, yakni sejumlah kelas 

yang menjadi populasi. Dan karena itu peneliti tidak 

menggunakan simpel random, tetapi teknik lain, misalnya 

stratified atau cluster random sampling. 

2) Stratified Random Sampling (teknik random atas dasar 

strata/tingkatan) 

Jika cara ini yang akan digunakan, maka populasi 

distratakan terlebih dahulu. Strata disesuaikan dengan sifat-

sifat atau ciri-ciri yang ada dalam suatu populasi. Misalnya, 

kelas 1, 2, 3, dan seterusnya, atau golongan I, II, III, dan 

seterusnya. Berdasarkan strata tersebut, maka setiap strata 

harus ada wakilnya dalam penelitian. Penentuan sampel 

dilakukan secara random, pada setiap strata, sehingga 

pengambilan sampel secara random dilakukakan berulang 

kali sesuai dengan jumlah strata yang ada dalam populasi. 

Misalnya dalam satu populasi terdiri atas 3 

tingkatan/strata, maka: 

Kelas I  = 45 orang, sampel yang dikehendaki sebanyak 40 

orang 

Kelas II  =  50 orang, sampel yang dikehendaki sebanyak 44 

orang 

Kelas III  =  35 orang, sampel yang dikehendaki sebanyak 32 

orang 
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Untuk mendapatkan jumlah sampel yang dinginkan yaitu 

40, 44, dan 32, dilakukan secara random pada setiap tingkatan, 

sehingga setiap strata/tingkatan ada wakilnya sebagai sampel 

dalam penelitian, dan untuk mendapatkan sampel, dilakukan 

secara random, dengan menggunakan salah satu teknik 

random sampling. Syarat yang perlu mendapatkan perhatian 

adalah, populasi/sub populasi harus homogen.  

3) Proportionate Stratified Random Sampling (Teknik 

random atas dasar strata yang proporsional) 

Teknik ini digunakan apabila warga populasi terdiri atas 

strata-strata, yang masing-masing memiliki jumlah yang 

berbeda, sehingga jumlah sampel yang dipilih secara random 

berbanding sama dengan jumlah setiap strata dari populasi 

atau sub populasi. Misalnya meneliti siswa salah satu SMP 

yang terdiri atas 3 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 1000 

orang, yang tersebar secara tidak merata pada setiap kelas, 

yaitu: 

Kelas I : 300 orang 

Kelas II : 340 orang 

Kelas III : 360 orang 

Dari jumlah di atas, diketahui bahwa populasi berjumlah 

1000 orang. 

Pertama yang dilakukan adalah menentukan jumlah 

sampel yang akan dipilih, misalnya, berdasarkan tabel yang 

dikemukakan oleh Harry King dengan taraf signifikansi 

(kemungkinan benar atau kemungkinan salahnya) yang 

ditentukan, misalnya 5%, jumlah sampel yang tetapkan 

sebanyak 258 orang, maka: 
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Kelas I  =  300:1000 x 258 = 77,4 = 77orang 

Kelas II =  340:1000 x 258 = 87,72 = 88 orang 

Kelas III =  360:1000 x 258 = 92,88 = 93 orang 

Jadi total sampel yang dipilih secara berstrata sebanyak 

258 orang.  

4) Cluster Random Sampling (Pengambilan sampel atas 

dasar himpunan/kelompok)  

Teknik ini digunakan apabila dalam populasi terdapat 

kelompok-kelompok yang mempunyai ciri sendiri-sendiri. 

Misalnya siswa kelas I terdiri atas putra dan putri, berasal dari 

keluarga petani, pedagang, anggota ABRI, dan PNS. Petani, 

pedagang, ABRI, dan PNS adalah kelompok, bukan 

stratifikasi. Dalam pengambilan sampel subyek setiap 

kelompok/cluster, dapat dilakukan secara random. 

Dalam menggunakan teknik ini, yang pertama dilakukan 

adalah membagi populasi atas himpunan-himpunan dimana 

populasi tersebut menyebar. Dalam hal ini, yang dirandom 

terlebih dahulu adalah himpunannya, bukan subyek 

sampelnya.  

Contoh lain, misalnya populasi siswa SMA di satu kota 

(beberapa SMA). Setiap SMA terdiri atas kelas I, II, dan III. 

Setiap kelas memiliki kelas paralel, sehingga akan ditemukan 

banyak kelas paralel, baik kelas I, II, dan kelas III, seperti yang 

terlihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1. Contoh Cluster Random Sampling siswa SMA 

Sekolah Kelas I Kelas II Kelas III 

SMA I 9 5 8 

SMA II 8 9 6 

SMA III 9 6 6 

SMA IV 10 8 11 

SMA V 9 10 9 

Jumlah 38 40 45 

 

Dengan demikian, cluster kelas I = 38, kelas II = 40, dan 

kelas III= 45. Inilah yang menjadi cluster/himpunan. Jika 

peneliti ingin merandom untuk mendapatkan himpunan-

himpunan untuk menjadi sampel, bisa dilakukan dengan 

undian atau menggunakan tabel bilangan random.  

Pelaksanaannya, dapat dilakukan dengan mengambil 

semua kelompok kelas sekolah tadi menjadi sampel, 

kemudian kelas paralel yang dirandom, atau sekolahnya yang 

dirandom dan kelas paralel yang ada di dalam sekolah terpilih 

menjadi kelas sampel. Selanjutnya siswa yang ada dalam kelas 

sampel tadi, dijadikan sebagai sampel subyek penelitian. 

Dalam pengambilan sampel secara cluster/gugus biasa 

juga dilakukan secara gugus bertahap. Misalnya sebagai 

berikut: 

a. Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 23 kabupaten, 

dipilih secara random 5 kabupaten sampel. 

b. Dari 5 kabupaten, kemudian dipilih lagi secara random 

tiga kecamatan setiap kabupaten, yang berarti ada 15 

kecamatan sampel. 

c. Masing-masing dari 15 kecamatan dipilih lagi secara 

random masing-masing 1 desa, sehingga ditemukan 15 
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desa sampel. 

d. Semua warga pada ke 15 desa sampel dijadikan sebagai 

sampel penelitian, atau subyek yang benar-benar datanya 

diambil. 

Dalam mengolah dan menganalisis data, dilakukan secara 

kelompok, bukan data individu, sehingga data 

menggambarkan data cluster/kelompok/gugus, bukan data 

indivividu. Dengan demikian akan ditemukan bahwa 

kelompok A misalnya lebih baik dari kelompok B atau C, dan 

seterusnya. 

b.  Nonprobability Sampling (Pengambilan sampel secara 

bukan random) 

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi kesempatan atau peluang yang sama 

kepada semua unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan peneliti 

tentang tujuan penelitian yang akan dicapai, yang tentu juga 

mempertimbangkan sifat/keadaan populasi. Teknik ini 

meliputi: 

1) Sampling Sistematis 

Sampling sistematis dilakukan apabila populasi telah 

tersusun dalam daftar secara sistematis, dengan diberi nomor 

urut misalnya populasi terdiri atas 100 orang, berarti nomor 

yang digunakan adalah nomor 1 sampai 100. Kalau peneliti 

menetapkan sampel sebanyak 50 orang, maka ia bisa memilih 

nomor ganjil saja atau nomor genap saja, atau menggunakan 

nomor kelipatan misalnya 2,4,6 dan seterusnya. Contoh dapat 

dilihat pada diagram berikut ini: 



PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN 

c   77 

 POPULASI SAMPEL 

 

Gambar 4.2. Pengambilan sampel secara sistematis nomor populasi 

Jika menggunakan kelipatan 2 yang diambil ( 2,4,6 dst.), 

sampai mencapai jumlah sampel yang diinginkan. 

2) Sampling Kuota 

Sampling Kuota, adalah teknik pengambilan sampel dari 

populasi yang telah dijatahkan sesuai keinginan peneliti. 

Misalnya, seorang peneliti akan melakukan penelitian 

terhadap pegawai golongan II, dan penelitian dilakukan 

secara berkelompok. Setelah sampel ditentukan misalnya 50 

orang, dan jumlah peneliti sebanyak 5 orang, maka setiap 

anggota peneliti memilih sampel secara bebas dengan 

karakteristik yang sudah ditentukan (gol. II) sebanyak 10 

orang.  

Teknik yang dilakukan adalah, pertama-tama 

menetapkan berapa besar sampel yang diperlukan. Setelah 

jatah (kuota) ditetapkan, maka itulah yang dijadikan dasar 

untuk mengambil unit sampel yang diperlukan, sampai 

jumlah kuota yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.  

Kasus lain, misalnya peneliti menetapkan kuota/jatah pada 

setiap kelompok, umpamanya golongan I sebanyak 10 orang, 

1 11   21  31  41 dst.  
2 12   22  32  42 
3 13   23  33  43 
4 14   24  34  44 
5 15   25  35  45 
6 16   26  36  46 
7 17   27  37  47 
8 18   28  38  48 
9 19   29  39  49 
10 20   30  40  50 

 

2    16  30  44 

4    18  32  46 

6    20  34 48 

8    22  36  50 

10  24  38 dst. 

12  26  40 

14  28  42 

Diambil secara 

sistematis 
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golongan II sebanyak 30 orang, golongan III sebanyak 40 

orang, dan golongan IV sebanyak 20 orang, sehingga jumlah 

sampel yang ditetapkan sebanyak 100 orang yang menyebar 

pada setiap golongan. Setelah jatah itu ditetapkan, barulah 

peneliti mencari sampel sesuai dengan jatah itu. Pengolahan 

data dilakukan secara kelompok, bukan gabungan dari data 

semua kelompok. 

3) Sampling Aksidental 

Sampling aksidental adalah teknik penentuan sampel, 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang kebetulan ditemukan 

oleh peneliti yang dipandang cocok sebagai sumber data pada 

saat pengumpulan data. Teknik ini biasanya dilakukan 

apabila populasi tidak jelas karakteristiknya, dan tidak ada 

data pasti tentang keadaan populasi. Misalnya meneliti 

tentang tukang becak atau penonton televisi. Tukang becak 

dan penonton televisi tidak jelas karakteristiknya. 

 Langkah yang ditempuh dalam menerapkan teknik ini 

adalah, pertama-tama menentukan berapa jumlah sampel 

yang dibutuhkan, kemudian peneliti mengumpulkan data 

dari subyek yang kebetulan ditemukan pada saat penelitian, 

boleh jadi pada tempat yang berbeda-beda, tetapi dalam 

kawasan lokasi penelitian. 

Contoh: Peneliti menetapkan 50 orang tukang becak. 

Peneliti turun ke lapangan dan menemukan : 

- Di tempat A ditemukan sebanyak 10 orang 

- Di tempat B ditemukan sebanyak 15 orang 

- Di tempat C ditemukan sebanyak 5 orang 

- Di tempat D ditemukan sebanyak 12 orang 

- Di tempat E ditemukan sebanyak 8 orang 
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Dengan demikian, jumlah 50 orang sampel telah 

terpenuhi sebagai subyek penelitian. Peneliti kemudian 

mengambil data dari sampel yang kebetulan ditemukan pada 

saat pengumpulan data. Dengan terpenuhinya data dari 

sampel tersebut, maka pengumpulan data dianggap sudah 

selesai. 

4) Purposive Sampling (pengambilan sampel berdasarkan 

tujuan tertentu) 

Purposive sampling adalah teknik penentuan atau 

pemilihan sampel untuk tujuan tertentu, atau sampel 

ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam penentuan 

sampel biasanya didasarkan atas kriteria tertentu atau 

pertimbangan tertentu dari peneliti tentang tujuan yang akan 

dicapai. Jadi, tidak melalui proses pemilihan seperti yang 

dilakukan dalam teknik random. 

Misalnya, seorang mahasiswa meneliti pada suatu 

sekolah (SMP) yang terdiri atas 3 kelas. Dengan pertimbangan 

tertentu, mahasiswa tersebut menetapkan kelas 2 sebagai kelas 

sampel. Ditetapkannya kelas 2 bukan melalui proses random 

tetapi berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti. 

Contoh lain, peneliti ingin mengetahui pandangan tokoh-

tokoh agama (ulama) tertentu (misalnya Muhammadiyah) 

tentang abortus. Di sini yang jadi sampel adalah tokoh-tokoh 

agama (ulama) tertentu, dan peneliti secara sengaja 

berdasarkan tujuan serta pertimbangan peneliti menentukan 

siapa-siapa yang akan dijadikan sampel penelitian 

berdasarkan pertimbangan peneliti. 
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c.  Sampling Jenuh 

Sampling jenuh lebih populer disebut dengan sensus atau 

penelitian populasi, yakni semua anggota populasi dijadikan 

sampel dalam penelitian. Teknik ini digunakan apabila 

populasi dalam suatu penelitian relatif kecil. Menurut 

sugiyono (1999: 62), kurang dari 30 orang, atau peneliti ingin 

membuat generalisasi dengan kesalahan yang amat kecil. 

Misalnya: meneliti di suatu sekolah dengan jumlah siswa 

kurang dari 100, maka seluruh siswa dijadikan sebagai 

sumber data.  

Jika penelitian populasi/sensus yang digunakan, maka 

analisis statistik infresial tidak perlu digunakan, oleh karena 

penggunaan statistik inferesial itu apabila data diambil dari 

sampel dan akan digeneralisasi pada populasi. Karena 

datanya sudah data populasi, maka tidak perlu ada 

generalisasi lagi. 

d.  Snowball Sampling 

Snowball sampling, yaitu teknik penentuan yang awalnya 

berangkat dari sampel yang jumlahnya kecil, kemudian 

membesar, ibarat bola salju yang menggelinding lama-lama 

menjadi banyak/membesar jumlahnya.  

Misalnya, seorang peneliti mula-mula hanya menetapkan 

satu atau dua orang sebagai sampel. Kemudian subyek yang 

dipilih tadi diminta untuk memilih/mencari teman-temanya, 

begitu seterusnya hingga semakin lama, jumlah sampel 

semakin banyak, sampai jumlah sampel/sumber data yang 

dibutuhkan yang dibutuhkan dianggap cukup.  

Penggunaan teknik ini biasanya digunakan apabila 

peneliti tidak banyak mengetahui sumber data dalam 
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kasus/lokasi yang diteliti, hingga membutuhkan bantuan 

orang lain mencarikan sumber data untuk dijadikan sampel. 

Misalnya ingin mengambil data di tempat yang sulit 

dimasuki, seperti lokalisasi prostitusi, pengguna obat-obat 

terlarang, mencari provokator dan sebagainya.  

Sebagai gambaran proses penggunaannya, dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4.3. Skema pengambilan sampel  

dengan teknik snowball sampling 

e. Sampling Seadanya 

Sampling seadanya merupakan pengambilan sampel 

sebagian dari populasi berdasarkan seadanya data atau 

kemudahannya mendapatkan data tanpa memperhitungkan 

apapun tentang derajat kerepresentatifannya.  

Demikian beberapa jenis sampel dan teknik sampling 
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yang banyak digunakan dalam penelitian, khususnya 

penelitian kuantitatif, karena penelitian kualitatif tidak 

mengenal adanya sampel. Penelitian kualitatif membutuhkan 

sumber data, dan di dalam penentuan sumber data, biasanya 

peneliti menggunakan teknik purposive yang didasarkan pada 

tujuan yang ingin dicapai serta pertimbangan peneliti. 

Walaupun demikian, dalam penelitian kualitatif, sumber data 

dapat dihitung sebagai sampel, karenan penentuannya 

ditentukan secara purposive. 

Ketepatan penentuan sampel merupakan salah satu syarat 

tepatnya pemilihan data. Kesalahan penentuan sampel bisa 

merusak keseluruhan proses pengumpulan data. 
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BAB V 

TEKNIK DAN INSTRUMEN 

PENGUMPULAN DATA 
-fe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

emahaman mengenai teknik dan instrumen 

pengumpulan data sangat penting dipahami oleh 

seorang peneliti. Kesalahan dalam menggunakan 

teknik dan instrumen pengumpulan data, dapat menyebabkan 

kesalahan data yang dikumpulkan. Dengan demikian, maka 

penelitian menjadi sia-sia. Data yang keliru, sekalipun diolah 

dengan cara apapun, tetap salah. Oleh karena itu, seorang 

peneliti sangat perlu memahami teknik pengumpulan data 

dan menggunakannya secara tepat. Sugiyono (2011: 187) 

mengungkapkan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan 

dalam berbagai setting, sumber, dan cara, yaitu:  

P 
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1. Bila dilihat dari segi setting-nya, data dapat dikumpulkan 

pada setting alamiah (natural setting), pada laboratorium, 

di rumah dengan berbagai responden, pada seminar, 

diskusi, di jalan-jalan dan lain-lain.  

2. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan 

data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan 

sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat dokumen atau data siap yang tinggal diambil oleh 

peneliti, karena memang sudah tersedia, dari bahan-

bahan pustaka.  

3. Bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi, interview, kuesioner (angket) atau gabungan 

ketiganya (triangulasi),  dokumen, dan tes. 

Pada bagian ini hanya dikemukakan pengumpulan data 

berdasarkan teknik, yaitu: 

Wawancara 

Wawancara merupakan alat yang paling tua dan paling 

sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. 

Dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) atau dengan 

menggunakan telepon.  

Fred N. Kerlinger (2000: 769-770) menyatakan bahwa 

wawancara (interview) adalah situasi peran antar-pribadi 

bersemuka (face to face), ketika seseorang, yakni pewawancara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 
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memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada seseorang yang diwawancara, atau 

responden. Wawancara dapat digunakan untuk tiga maksud 

utama.  

a. Dapat digunakan sebagai alat eksplorasi untuk membantu 

identifikasi variabel dan relasi, mengajukan hipotesis, dan 

memandu tahap-tahap lain dalam penelitian. 

b. Menjadi instrumen utama dalam penelitian 

c. Dapat digunakan sebagai penopang atau pelengkap 

metode lain. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

yang berhubungan dengan pendapat/persepsi secara mendalam 

dari seseorang terhadap permasalahan yang diteliti apabila 

respondennya/informannya kecil atau sedikit.  

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan ada beberapa 

anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam 

menggunakan teknik interview, yaitu:  

a. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling 

tahu tentang dirinya sendiri. 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti 

adalah benar dan dapat dipercaya. 

c. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepadanya adalah 

sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. 

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun 

tidak terstruktur.  

a. Wawancara terstruktur 

Dalam wawancara terstruktur, peneliti atau pengumpul 
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data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya-

pun telah dipersiapkan. Pengumpul data telah mengetahui 

secara pasti data apa yang akan diperoleh, atau peneliti 

menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul 

data. Selain membawa instrumen sebagai pedoman untuk 

wawancara, pengumpul data juga dapat menggunakan alat 

bantu seperti tape recorder, kamera, brosur, dan meterial 

lainnya yang bisa memperlancar wawancara.  

Wawancara terstruktur biasanya digunakan pada 

penelitian kuantitatif. Data yang dikumpulkan, walaupun 

data kualitatif, namun untuk kepentingan pengolahan dan 

analisis data, data tersebut dapat dikuantitatifkan 

(dikuantifikasi)  agar dapat dianalisis secara kuantitatif.  

Berikut ini diberikan contoh wawancara terstruktur, 

tentang tanggapan mahasiswa terhadap pelayanan di kampus 

mereka. Peneliti/pewawancara memegang instrumen tadi, 

kemudian mengadakan wawancara dengan informan dan 

peneliti sendiri yang melingkari jawaban yang diberikan oleh 

responden. 

1. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelayanan 

administrasi di kampus? 

1. Sangat bagus 

2. Bagus 

3. Tidak bagus 

4. Sangat tidak bagus 

2. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelaksanaan ujian 

semester di kampus? 

1. Sangat bagus 
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2. Bagus 

3. Tidak bagus 

4. Sangat tidak bagus 

3. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelayanan 

pengurusan KRS di kampus? 

1. Sangat bagus 

2. Bagus 

3. Tidak bagus 

4. Sangat tidak bagus 

4. Bagaimana tanggapan Anda tentang pelaksanaan 

perkuliahan di kampus? 

1. Sangat bagus 

2. Bagus 

3. Tidak bagus 

4. Sangat tidak bagus 

5. Bagaimana tanggapan Anda tentang pegawai di kampus? 

1. Sangat bagus 

2. Bagus 

3. Tidak bagus 

4. Sangat tidak bagus 

Data yang dikumpulkan melalui instrumen di atas, 

adalah data kualitatif. Dalam pengolahan data, data tersebut 

dapat dikuantitatifkan (dikuantifikasi) untuk kepentingan 

analisis data. Untuk mengkuantitatifkan, pilihan dalam 

instrumen di atas diberi skor, misalnya untuk pernyataan 

yang positif, jawaban sangat bagus diberi skor 4, bagus skor 3, 

tidak bagus skor 2 dan sangat tidak bagus skor 1. Pada 

pernyataan negatif, skor sebaliknya, yaitu sangat bagus skor 1, 
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bagus skor 2, tidak bagus skor 3, dan sangat tidak bagus skor 

4.  

Demikian juga berlaku pada pengolahan angket atau 

kuesioner.  

b. Wawancara tidak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur atau terbuka, adalah 

wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap. 

Peneliti hanya menggunakan beberapa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan, kemudian 

dikembangkan sesuai kondisi dalam wawancara di lapangan. 

Dalam wawancara tidak terstruktur, pengumpul data belum 

mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, 

sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang 

diceritakan oleh responden. Peneliti lebih banyak 

menempatkan diri sebagai pendengar ketimbang sebagai 

penanya. 

Dalam  mengadakan wawancara, Koentjaraningrat (1989: 

137-138), menyatakan ada beberapa saran mengenai persiapan 

dan sikap dalam wawancara yang sebaiknya diperhatikan 

oleh seorang peneliti, yaitu: 

1.  Dalam  hal mencari informan pangkal, peneliti sebaiknya 

memperhatikan juga individu dari lapisan bawah dalam 

masyarakat.  

2. Dalam hal menyeleksi informan untuk wawancara, 

peneliti sebaiknya memperhatikan metode sampling 

dalam hubungannya dengan tujuan penelitian. 

3. Dalam hal mengadakan janji pertemuan dengan informan 

atau responden untuk diwawancarai, peneliti sebaiknya 
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memperhatikan dengan seksama masa senggang dari 

subyek, dan berusaha supaya jangan mengganggunya 

dalam kesibukan sehari-hari. 

4. Pada permulaan wawancara, peneliti harus selalu 

memperkenalkan diri serta lembaga yang menugaskan-

nya secara tegas dan terang. Kemudian menguraikan 

maksud dari wawancara secara sederhana tetapi terang. 

5. Dalam wawancara, peneliti sebaiknya mengambil peran 

sebagai seorang yang ingin tahu dan ingin belajar dari si 

informan, dan menganggapnya sebagai ahli dari masalah 

yang bersangkutan atau diteliti, tetapi berusaha 

menjauhkan kesan bahwa pengetahuannya tentang 

masalah itu kosong sama sekali. 

6. Dalam wawancara, peneliti sebaiknya selalu 

menunjukkan perhatian sepenuhnya terhadap pokok 

yang dibicarakan, bersikap positif, jangan memberi 

komentar terhadap apa yang diberikan. 

7. Dalam wawancara, peneliti sebaiknya menghindari 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat responden 

merasa malu dan canggung. 

8. Dalam wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan 

penuh perhatian segala hal yang diceritakan responden, 

termasuk keterangan yang mungkin tidak diperlukan. 

Jangan memaksanya memberi jawaban secara cepat-cepat 

keterangan yang sebenarnya dikehendaki peneliti. 

Mengenai syarat-syarat bertanya, ada beberapa syarat 

yang perlu diperhatikan oleh peneliti, seperti yang 

dikemukakan oleh S.L. Payne (1951) dalam Koentjaraningrat 

(1989: 141-142), yaitu antara lain: 
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a. Sebaiknya peneliti menghindari kata-kata yang mem-

punyai banyak arti. 

b. Peneliti sebaiknya menghindari pertanyaan-pertanyaan 

panjang. 

c. Peneliti sebaiknya membuat pertanyaan sekonkret 

mungkin. 

d. Seorang peneliti sebaiknya mengajukan pertanyaan dalam 

rangka pengalaman konkret responden. 

e. Peneliti sebaiknya menyebutkan semua alternatif yang 

dapat diberikan oleh responden atas pertanyaannya, atau 

sebaiknya jangan membuat suatu alternatif sama sekali. 

f. Menghindari pertanyaan yang dapat membuat responden 

malu atau canggung. 

g. Gaya pertanyaan sebaiknya dinetralkan dengan kata-kata 

yang seolah-olah mengalihkan kesalahannya kepada 

keadaan. 

h. Sebaiknya peneliti menggunakan gaya bertanya yang tak 

menyangkut informan atau responden dengan 

masalahnya. 

i. Sebaiknya mengajukan pertanyaan dijawab secara positif 

atau kalau diingkar, juga diingkar dengan tegas. 

j. Apabila dalam wawancara responden harus menilai 

orang ketiga, sebaiknya peneliti menanyakan sifat positif 

atau negatif dari orang ketiga. 

Angket/Kuesioner 

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup 



PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN 

c   91 

besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat 

diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim 

melalui pos, atau internet, dan dapat dibuat berupa 

pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka.  

Hal yang perlu diingat oleh peneliti adalah bahwa angket 

hanya bisa digunakan untuk memperoleh data berupa 

pendapat atau persepsi responden tentang suatu masalah,  

dan penggunaanya tidak dengan berhadapan langsung (face to 

face) dengan responden. Pembuatannya, dapat berupa angket 

tertutup, terbuka, atau semi tertutup terbuka (jawaban sudah 

disiapkan oleh peneliti, tetapi responden diberi kesempatan 

untuk menambahkan jawaban lain). 

Angket tertutup adalah yang sudah disiapkan 

jawabannya oleh peneliti dan tidak diberi kemungkinan atau 

kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban 

selain yang sudah disediakan.  Angket terbuka adalah 

pertanyaan/pernyataan yang tidak disiapkan jawabannya, dan 

memberi peluang kepada responden untuk memberikan 

jawaban secara bebas dalam bentuk uraian tentang suatu hal.  

Dalam penulisan angket menurut Sugiyono (2011), ada 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Isi dan tujuan pertanyaan, apakah bentuk pengukuran 

atau bukan; 

b. Bahasa yang digunakan, harus disesuaikan  dengan 

kemampuan bahasa responden, dengan memperhatikan 

tingkat pendidikan responden; 

c. Tipe dan bentuk pertanyaan, terbuka atau tertutup, (kalau 

dalam wawancara, terstruktur atau tidak terstruktur), 

menggunakan kalimat positif atau negatif; 
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d. Pertanyaan tidak mendua (menanyakan dua hal sekaligus 

dalam satu pertanyaan); 

e. Tidak menanyakan yang sudah lupa; 

f. Pertanyaan tidak menggiring, misalnya bagaimanakah 

kalau bonus atas jasa ditingkatkan? 

g. Panjang pertanyaan sebaiknya singkat dan tidak 

membuat responden jenuh menjawabnya; 

h. Urutan pertanyaan dimulai dari yang umum/sulit menuju 

ke hal yang spesifik; 

i. Prinsip pengukuran, karena tujuannya untuk mengukur 

variabel, maka seharusnya digunakan untuk 

mendapatkan data yang valid dan reliabel; 

j. Penampilan fisik angket, sebaiknya tampilannya menarik 

sehingga tidak mempengaruhi responden dalam mengisi 

angket. 

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dapat dibedakan 

atas empat jenis, yaitu: 

1. Bentuk pertanyaan tertutup, alternatif jawaban telah 

dipersiapkan dan responden tidak diberi kesempatan 

memberi jawaban lain. 

Contoh: apakah anda setuju dengan kuliah malam hari? 

a. Setuju 

b. Tidak setuju 

2. Bentuk pertanyaan terbuka, jawaban tidak ditentukan 

terlebih dahulu dan responden bebas menentukan 

jawaban.   

Contoh: Bagaimana pendapat bapak tentang kenakalan 

remaja saat ini? 



PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN 

c   93 

3. Bentuk pertanyaan tertutup terbuka, jawaban sudah 

ditentukan, tetapi disusul kemudian dengan pertanyaan 

terbuka. 

 Contoh: Apakah ibu pernah mendengar tentang keluarga 

berencana? 

a. Pernah 

b. Belum pernah 

 Jika pernah bagaimana pendapat ibu tentang keluarga 

berencana? 

4. Pertanyaan semi terbuka, jawaban sudah tersusun rapi, 

tetapi masih ada kemungkinan tambahan jawaban, 

Contoh:  

 Alat KB yang pernah dipakai adalah: 

a. Pil  (  ) 

b. IUD  (  ) 

c. Sterilisasi (  ) 

d. Lain-lain ........ (sebutkan) 

Sanapiah Faisal (1995: 125-132) mengatakan bahwa untuk 

penyusunan angket, ada beberapa rambu atau prinsip yang 

patut diperhatikan, yaitu: 

1. Setiap item/pertanyaan hendaknya hanya menanyakan 

satu hal; 

2. Hindari pertanyaan yang pengertiannya tidak tunggal; 

3. Hindari pertanyaan yang menggunakan kata sifat atau 

kata keterangan yang maknanya belum disepakati; 

4. Hindari pertanyaan yang menggunakan lebih dari satu 

kali kata tidak; 

5. Hindari pertanyaan salah alamat sebagai akibat dari 

penggunaan asumsi-asumsi yang menyesatkan; 
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6. Hindari kalimat yang kosa katanya sukar dimengerti oleh 

responden; 

7. Hindari pertanyaan yang bisa memengaruhi arah jawaban 

responden. 

8. Hindari pertanyaan yang bisa menimbulkan jengah, 

curiga atau permusuhan dari pihak responden. 

Selain apa yang dikemukakan di atas, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan angket antara 

lain: 

1. Angket disertai surat/pengantar, yang isinya antara lain, 

penjelasan tentang tujuan dan pentingnya penelitian, 

harapan peneliti  terhadap responden di dalam menyikapi 

angket yang disertakan bersama surat pengantar. 

2. Tata fisik angket perlu dibuat semenarik mungkin, 

termasuk tata ketikannya, tulisannya terbaca dengan jelas, 

tidak kabur. 

3. Petunjuk pengisian yang lengkap dan jelas, istilah-istilah 

penting hendaknya diberi penjelasan, misalnya sangat 

baik, baik, kurang baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. 

4. Pertanyaan mengikuti alur yang baik, dari hal umum 

menuju hal-hal yang spesifik. 

5. Data yang diperoleh relatif lebih mudah diolah. (Sanapiah 

Faisal, 1995: 133). 

Prinsip-prinsip tersebut, hendaknya menjadi perhatian 

peneliti, agar apa yang diharapkan dari penelitian itu yakni 

data yang benar dapat diperoleh. 

Observasi 

Young dan Schmidt (1973) dalam Abustam (1996: 73) 
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menyatakan bahwa observasi dapat didefiniskan sebagai 

pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap 

fenomena-fenomena yang nampak. Observasi digunakan 

untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Faisal (1995: 136) 

mengatakan bahwa pengamatan bisa dilakukan terhadap data 

tentang sesuatu keadaan suatu benda, atau gejela-gejala alam, 

kondisi, situasi, kegiatan atau pelaksanaan, tingkah laku atau sifat 

seseorang.  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki ciri 

yang berbeda dengan  teknik lain, yaitu wawancara dan 

angket. Kalau wawancara dan angket selalu berkomunikasi 

dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, 

tetapi juga pada obyek-obyek alam yang lain. 

Observasi dilihat dari segi proses pengumpulan data, 

dimana seorang observer terlibat atau tidak dalam kegiatan 

observasi, maka observasi dapat dibedakan menjadi:  

1. Participant observation (observasi berperan serta/ 

partisipan), yakni peneliti ikut melakukan apa yang 

dikerjakan oleh sumber data, sehingga data yang 

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap apa yang 

diamati. Contoh: seorang peneliti melakukan penelitian 

tentang kegiatan gotong royong pada kelompok 

masyarakat. Peneliti dalam hal ini harus ikut serta dalam 

kegiatan gotong royong yang dilakukan masyarakat, 

sehingga pengetahuannya tentang hal itu lebih mendalam 

dan tingkat keabsahan data lebih dapat dipertanggung 

jawabkan. 

2. Non participant observation (observer  tidak berperan serta), 
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yakni peneliti tidak terlibat dalam apa yang dikerjakan 

oleh sumber data, hanya sebagai pengamat independen, 

sehingga tidak mendapatkan data yang mendalam dan 

tidak sampai pada tingkat makna.  

Dari sisi sebagai instrumen yang digunakan, observasi 

dapat dibedakan menjadi:  

1.  Observasi terstruktur  

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah 

dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, 

kapan, dan di mana tempatnya. Dalam hal ini, peneliti sudah 

tahu dengan pasti variabel apa yang akan diamati, dan dalam 

pelaksanaannya, peneliti menggunakan instrumen berupa 

pedoman observasi. Pembuatannya sama dengan membuat 

seperti angket, yang berbeda adalah cara penggunaannya. Jika 

angket bisa dikirim, maka pedoman observasi semacam ini 

dipegang oleh peneliti, tanpa diketahui oleh oknum yang 

diteliti. 

2.  Observasi Tidak Terstruktur 

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan 

diobservasi. Peneliti belum tahu secara pasti  apa yang akan 

diamati, dan dalam melakukan pengamatan peneliti tidak 

menggunakan panduan observasi, hanya berupa rambu-

rambu pengamatan. 

Menurut Kerlinger (2000) pertimbangan pertama dan 

terpenting pada setiap teknik observasi adalah mengetahui 

secara jelas apa yang akan diamati. Oleh karena itu penting 

untuk mendefinisikan secara jelas,  tepat serta tidak bermakna 
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ganda dari apa yang akan diobservasi. Dengan definisi 

operasional yang jelas, tepat, serta tidak bermakna ganda, 

sasaran penelitian  akan semakin jelas batas-batasnya. Peneliti 

mendaftarkan  sejumlah prilaku untuk diamati.  

Jelasnya sasaran dalam observasi, menentukan arah dan 

menekankan pada fakta-fakta mana yang memerlukan 

permusatan perhatian. Pengamat harus selektif dalam hal 

kategori-kategori yang akan memberikan arti bagi pengujian 

hipotesis yang dibangun. 

Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk 

data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder. 

Peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah 

ada yang berhubungan dengan variabel penelitian. 

Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam 

bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Dalam bentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dalam 

bentuk karya misalnya karya seni, film, dan lain-lain. 

Dalam mengumpulkann data, digunakan pedoman atau 

format dokumentasi yang sudah dipersiapkan oleh 

pengumpul data.  

Jelasnya, penggunaan teknik dokumentasi  sebagai teknik 

pengumpulan data diperuntukkan bagi data siap/sekunder 

yang tinggal diambil, bukan lagi peneliti yang mencari. 

Misalnya data tentang nilai siswa yang sudah ada dalam buku 

induk atau rapor siswa, dan peneliti tinggal menyalin saja. 

Demikian pula halnya tentang data mengenai jumlah 
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penduduk yang tinggal diambil, bukan peneliti yang 

mengadakan sensus penduduk. 

Tes  

Pengumpulan data dengan menggunakan tes dilakukan 

untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan  

pengetahuan responden yang berhubungan dengan  masalah 

tingkat pengetahuan subyek atau variabel yang diteliti.  

Teknik tes, pertanyaan dimaksudkan untuk menguji 

kemampuan atau pengetahuan seseorang. Sumber datanya 

berupa orang/responden, seperti siswa, mahasiswa, karyawan, 

pelamar pekerjaan dan sebagainya. 

Dalam mengumpulkan data melalui tes, peneliti/ 

pengumpul data  harus menyusun butir-butir tes yang 

berhubungan dengan variabel yang diteliti. Suatu data berupa 

pengetahuan atau penguasaan subyek tentang sesuatu yang 

harus dilacak melalui tes bukan angket, walaupun pembuatan 

instrumennya sama dengan angket, tetapi dalam bentuk tes, 

sehingga data yang diperoleh benar-benar menggambarkan 

tingkat pengetahuan subyek tentang suatu masalah yang 

sedang diteliti. 

Triangulasi 

Sugiyono (2011) mengatakan bahwa dalam pengumpulan 

data, triangulasi diartikan sebagai teknik  pengumpulan data 

yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. Penggunaan triangulasi dalam 

pengumpulan data sebenarnya sekaligus menguji kredibilitas 

data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data.  
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Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang beda-beda untuk mendapatkan data 

dari sumber yang sama, atau menggunakan teknik 

pengumpulan data  yang sama dari sumber yang berbeda. 

Triangulasi lebih cocok digunakan dalam penelitian kualitatif.  

Triangulasi dapat dibedakan atas: 

a. Triangulasi ”teknik” pengumpulan data (bermacam-

macam cara pada sumber yang sama) 

Contoh pelaksanaannya, dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 5.1. Tiangulasi ”teknik” pengumpulan data 

(bermacam-macam cara/teknik pada sumber yang sama) 

b. Triangulasi sumber.  

Contoh: 

 

Gambar 5.2. Pelaksanaan triangulasi ”sumber”  

(satu teknik dari sumber yang berbeda-beda) 

Observasi 

Partisipatif 

Wawancara 

mendalam 

Dokumentasi 

Sumber 

data sama 

A 

Wawancara 

mendalam 

C 

B 
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c. Triangulasi Waktu, yakni suatu data dikumpulkan pada 

waktu yang berbeda-beda untuk mengetahui apakah 

tidak ada perubahan data dalam waktu yang berbeda. 

Contoh: 

 
Gambar 5.3. Triangulasi Waktu 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang 

digunakan pada saat mengumpulkan data di lapangan. 

Instrumen pengumpulan data harus disesuaikan dengan 

teknik pengumpulan data. Jika teknik pengumpulan data 

observasi, maka instrumen yang digunakan adalah pedoman 

observasi, apabila teknik pengumplan data wawancara, maka 

instrumen yang digunakan adalah panduan/pedoman 

wawancara. Pengumpulan data melalui teknik angket, 

instrumennya adalah angket. Apabila tekniknya adalah 

dokumentasi, maka instrumennya adalah format 

dokumentasi. Jika tekniknya adalah tes, maka instrumennya 

adalah butir-butir tes. 

Penggunaan instrumen dalam pengumpulan data, harus 

disesuaikan dengan jenis atau sifat data yang dikumpulkan. 

Jika penggunaan instrumen salah, maka data yang 

Dua bulan 

lalu 

Waktu Pengumpulan 

Data (data sama) 
Sebulan yang 

lalu 

Sekarang 
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dikumpulkan juga akan salah. Jika datanya salah, maka hasil 

penelitianpun secara keseluruhan menjadi salah, walaupun 

diolah dengan teknik apapun. Komputer akan tetap mengolah 

setiap data yang dimasukkan, sekalipun data itu salah. Oleh 

sebab itu, ketepatan dalam penggunaan instrumen 

mengumpulkan data menjadi jaminan bagi ketepatan data, 

yang selanjutnya akan menjamin hasil penelitian. 

Seorang peneliti harus memahami kesesuaian antara 

instrumen pengumpulan data dengan data yang 

dikumpulkan. Misalnya; data tentang perilaku, pelaksanaan, 

keadaan, atau sifat sesuatu, instrumen yang digunakan adalah 

pedoman observasi, karena untuk mendapatkan data tentang 

hal-hal tersebut, harus diobservasi. Jika tidak, maka data yang 

dikumpulkan akan menjadi bias, dan berarti data itu salah.  

Contoh: Pelaksanaan shalat. Jika seorang peneliti meneliti 

tentang pelaksanaan shalat dengan menggunakan wawancara 

misalnya dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: 

”Apakah Anda selalu shalat ?”  Responden akan menjawab 

selalu, sekalipun mereka tidak shalat. Jika demikian, maka 

data yang dikumpulkan menjadi salah. Akhirnya 

kesimpulanpun akan salah.  

Demikian juga dengan instrumen lainnya, pedoman 

wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan pendapat atau persepsi responden 

tentang apa yang diteliti. Angket juga digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang pendapat atau persepsi 

responden tentang obyek yang diteliti. Perbedaannya dengan 

panduan wawancara adalah, jika pedoman wawancara 

digunakan, instrumen itu ada di tangan peneliti atau 
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pengumpul data sambil melakukan wawancara, sedangkan 

angket dikirim kepada responden. Pembuatannya sama 

dengan antara kedua instrumen itu, bahkan dengan pedoman 

observasi. Pembuatannya sama, yang membedakannya adalah 

penggunaan ketiga instrumen tersebut. 

Format dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan 

data yang sifatnya sudah siap/ada, tinggal diambil oleh 

pengumpul data/peneliti. Biasa disebut data sekunder. Data 

itu memang sudah ada, tinggal diambil atau disalin oleh 

peneliti, bukan atas usaha peneliti. Misalnya data tentang 

jumlah penduduk, nilai siswa, data pustaka, dan sebagainya. 

Data yang dikumpulkan dan diusahakan oleh peneliti, disebut 

dengan data primer, misalnya data yang dikumpulkan 

melalui pedoman observasi, pedoman wawancara, angket, 

dan butir-butir tes. 

Instrumen berupa butir-butir tes, digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang pengetahuan responden tentang 

obyek yang diteliti. Misalnya pengetahuan tentang bacaan 

shalat. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat, 

misalnya, tentang bacaan shalat, jangan ditanyakan dengan 

pertanyaan ”apakah Anda hafal bacaan shalat?”  Jawabannya 

tentu menyatakan ”hafal”, walaupun sebenarnya tidak hafal. 

Dengan demikian, ketepatan penggunaan instrumen 

pengumpulan data, merupakan jaminan bagi ketepatan data 

yang dikumpulkan. Untuk lebih jelasnya kesesuaian antara 

teknik dan instrumen pengumpulan data, dapat disederhakan 

seperti yang terlihat pada tabel 5.1. berikut ini. 
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Tabel 5.1. Teknik, Intrumen, Sumber Data,  

dan Jenis data yang dikumpulkan 

No. 

Teknik 

Pengumpul-

an  Data 

Instrumen 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 
Data yang 

Dikumpulkan 

1 Wawancara 
Pedoman 

Wawancara 

Orang/res-

ponden 

Pendapat,persepsi, 

tentang var. yang 

diteliti, digunakan 

sambil berhadapan 

antara peneliti dan 

informan 

2 Observasi 
Pedoman 

Observasi 
Orang, benda 

Pelaksanaan, sifat, 

keadaan, prilaku 

dan sebagainya 

3 Angket Angket Orang 

Persepsi, penda-

pat tentang var. 

yang diteliti, 

penggunaannya 

dapat dikirim 

4 Dokumenter 
Form Doku-

mentasi 

Dokumen, 

catatan ter-

tentu, 

laporan, 

bahan, pus-

taka 

Data dokumen, 

data siap, data 

sekunder. 

5 Tes Butir-butir tes 
Orang/ 

responden 

Pengetahuan 

tentang sesuatu  

Pembuatan instrumen pengumpulan data bisa dilakukan 

dengan bentuk/model yang sama. Misalnya pembuatan 

pedoman observasi sama dengan  angket, atau  dengan 

pedoman wawancara, hanya penggunaannya yang berbeda. 

Pedoman observasi digunakan dengan tidak perlu diketahui 

oleh orang yang diamati (observee), sedangkan pedoman 
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wawancara digunakan pada saat mengadakan wawancara 

sambil berhadapan dengan informan. Wawancara tertutup 

(jawaban sudah disediakan) dengan informan dan instrumen 

ada di tangan pengumpul data, tinggal ditandai oleh 

pengumpul data. Sedangkan jika digunakan sebagai angket, 

maka instrumen itu dapat dikirim kepada responden untuk 

diisi lalu dikumpulkan oleh pengumpul data atau dikirim 

kembali oleh responden, tergantung kesepakatan. 

Dalam pembuatan instrumen penelitian, yang paling 

penting diperhatikan adalah data yang akan dikumpulkan. 

Jika seorang peneliti  mengumpulkan data tentang pendapat 

responden mengenai apa yang diteliti dan peneliti 

berhadapan atau bertanya langsung dengan informan, maka 

instrumen yang dibuat adalah panduan wawancara. Jika 

instrumen itu dikirim atau diberikan kepada responden, maka 

instrumen itu berupa angket. Apabila instrumen itu diisi 

sendiri oleh peneliti atau pengumpul data tanpa diketahui 

oleh responden dan data yang dikumpulkan berupa prilaku, 

pelaksanaan, sifat atau keadaan, maka instrumen itu menjadi 

panduan observasi. Panduan observasi selalu dibuat dalam 

bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. 

Jumlah instrumen sebuah penelitian,  sebanyak jumlah 

variabel yang akan diteliti. Artinya bahwa setiap variabel 

yang akan diteliti harus mempunyai instrumen sendiri.  

Pembuatan instrumen penelitian terlebih dahulu 

dibuatkan kisi-kisi instrumen yang berawal dari variabel, lalu 

variabel itu dijabarkan ke dalam sub variabel-sub variabel, 

kemudian setiap sub variabel dibuatkan/ dicarikan 

indikatornya. Setiap indikator, kemudian dirubah menjadi 
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item-item pertanyaan/ pernyataan. 

Untuk membuat instrumen penelitian, seharusnya 

dilengkapi dengan petunjuk, mulai dari tujuan/maksud 

peneliti mengadakan  penelitian, kepentingan penelitian, 

ucapan terima kasih, dan jaminan kerahasiaan bagi sumber 

data, serta petunjuk pengisian. Seperti terlihat pada contoh di 

bawah ini. 

Kompetensi Pedagogik Guru PAIS 

Petunjuk Pengisian 

1. Pengantar 

a. Angket ini diedarkan dengan maksud untuk 

mendapatkan informasi sehubungan dengan penelitian 

tentang Kompetensi Guru PAIS di sekolah. 

b. Data yang kami dapatkan, semata-mata hanya untuk 

kepentingan penelitian dalam rangka  penyelesaian 

studi pada Program Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar. Untuk itu, Anda tidak usah ragu mengisi 

angket ini. Kerahasiaan data, kami jamin sepenuhnya. 

c. Informasi yang Anda berikan sangat berguna bagi 

kami utuk menganalisis tentang kompetensi guru PAIS 

pada sekolah. 

d. Partisipasi Anda memberikan informasi merupakan 

sumbangan yang amat berharga buat kami dalam  

penyelesaian studi. Untuk itu, kami ucapkan banyak 

terima kasih. 

2. Penjelasan Pengisian 

a. Sebelum mengisi pernyataan-pernyataan berikut, kami 

mohon kesediaan Anda untuk membaca terlebih 

dahulu petunjuk pengisian ini. 
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b. Setiap pernyataan, pilihlah salah satu jawaban yang 

paling sesuai dengan keadaan Anda, kemudian 

bubuhkanlah “tanda silang” (x) pada kotak yang 

tersedia. 

c. Mohon pernyataan diisi seluruhnya. 

3. Keterangan Singkatan Pilihan 

SS  : Sangat sering (setiap saat melakukan pembelajaran) 

SR  : Sering (lebih banyak melakukan) 

KD  : Kadang-kadang (lebih jarang  melakukan) 

KR  : Kurang (sesekali saja melakukan) 

TP : Tidak pernah (tidak pernah melakukan sama sekali) 

4. Identitas: 

a. Nama : … (boleh tidak dicantumkan) 

b. Tempat Tugas : ……………………….. 

c. Pendidikan : …………………… tahun 

d. Lama mengajar : …………………… tahun 

e. Alumni : ……………………… 

f. Lulus Sertifikasi* :  

1) Jalur Portofolio 

2) Jalur PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru) 

3) Jalur PSPL (Pemberian Sertifikat Pendidik 

Langsung) 

4) Jalur PPG (Pendidikan Profesi Guru) 

*Coret yang tidak perlu. 
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Tabel 5.2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

No Variabel Sub-Variabel Indikator Pertanyaan/Pernyataan 

1 Kompetensi 

Guru 

1. Kom. 

Pedagogik 

1. Memahami 

karakteristik 

peserta 

didik. 

 

 

 

2. Menguasai 

metode 

mengajar 

 

 

 

3. Memahami 

kesulitan 

belajar 

peserta 

didik 

 

 

4. Memahami 

teknik 

mengajar 

 

 

 

5. dst. 

1. Guru memahami 

karakteristik peserta 

didik. 

a. Sangat memahami 

b. Kurang memahami 

c. Tidak memahami. 

 

2. Guru menguasai 

metode mengajar 

a. Sangat menguasai 

b. Kurang menguasai 

c. Tidak menguasai 

 

3. Guru memahami 

kesulitan belajar 

peserta didik. 

a. Sangat memahami 

b. Kurang memahami 

c. Tidak memahami 

 

4. Guru memahami 

teknik mengajar. 

a. Sangat memahami 

b. Kurang memahami 

c. Tidak memahami 

 

5. dan seterusnya 

  2. Komp. 

Profesional 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. dst. 

1.  

2  

3.  

4.  

5.dst 

3. Komp. Sosial  1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 
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4 

5. dst. 

4. 

5. dst. 

4. Komp. 

Kepribadian 

1.  

2. 

3. 

4 

5. dst. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. dst. 

5. Komp. 

Manejerial 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. dst. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. dst 

Contoh pada tabel 5.2 di atas, nampak bahwa dari 25 item 

pertanyaan/pernyataan, hanya mengukur satu jenis variabel, 

yaitu kompetensi guru. Untuk mengukur variabel yang lain, 

dapat dilakukan sesuai dengan contoh di atas. 

Item-item pernyataan/pertanyaan yang ada pada kolom 

pertanyaan/pernyataan, itulah yang disusun menjadi 

instrumen penelitian. Untuk memudahkan dalam mengontrol 

item instrumen, sebaiknya dibuatkan kisi-kisi yang memuat 

variabel, indikator, dan nomor item instrumen, seperti di 

bawah ini. 

Tabel 5.3. Kisi-kisi Intrumen untuk mengukur Kompetensi Guru 

Variabel Sub Variabel Indikator No.Item Indik 

Kompetensi 

Guru 

Kom. Pedagogik 1. 

2. 

3. 

4. dst. 

1.2.3.4.5.6.7.8.9. 

10.11.12.13.14. 

15.16.17.18.19. 

20./ dst. 

Kom. Profesional 1. 

2. 

3. 

4 

1.2.3.4.5.6 

7.8.9.10.11.12 

13.14.15.16.17 

18.19.20, dst. 

dst. dst. dst. 
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Kesulitan yang biasanya dialami oleh mahasiswa dalam 

pembuatan kisi-kisi instrumen adalah mendapatkan indikator-

indikator yang akan diteliti. Hal ini dapat diatasi dengan 

banyak membaca literatur yang berhubungan dengan variabel 

yang diteliti.  

Perlu dipahami, bahwa indikator tidak dapat ditemukan 

dengan jalan menghayal. Indikator dapat ditemukan dalam 

bahan-bahan pustaka. Sebaiknya setiap indikator yang akan 

diukur, ada landasan teorinya atau ada teori pendukungnya. 

Itulah sebabnya, masalah yang tidak ditemukan bahan-bahan 

pustakanya, sebaiknya ditinggalkan. Indikator-indikator 

dapat ditemukan dalam berbagai literatur, bukan hanya satu 

literatur. Misalnya ada 50 indikator yang akan diukur, hal itu 

bisa ditemukan dalam berbagai sumber, misalnya ditemukan 

dalam 10 sumber atau literatur yang berbeda.  

Oleh sebab itu, landasan teori melalui kajian pustaka 

sangat membantu  menemukan indikator-indikator penelitian. 

Indikator-indikator itulah nantinya yang akan dicari datanya 

dalam penelitian untuk mendapatkan data empirik untuk 

kepentingan pengujian hipotesis. 

Pembuatan instrumen penelitian merupakan hal yang 

cukup sulit dalam penelitian kuantitatif. Namun dengan 

selesainya instrumen penelitian dengan baik, akan sangat 

memudahkan seorang peneliti untuk menyelesaikan 

penelitiannya. 
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PENGOLAHAN & ANALISIS DATA 
-fe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA KUANTITATIF 

engolahan data sangat terkait dengan jenis data yang 

akan diolah. Untuk data kuantitatif, pengolahan 

dilakukan dengan menggunakan ”statistik”, baik 

statistik deskriptif atau statistik inferesial. Statistik deskriptif, 

digunakan apabila peneliti bermaksud memperoleh gambaran 

data tentang modus, median, mean (rata-rata), perhitungan 

desil, persentil, standar deviasi, perhitungan persentase, nilai 

maksimum, nilai minimum. 

 Statistik infrensial atau statistik probabilitas adalah jenis 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel 

yang hasilnya diberlakukan atau digeneralisasi untuk 

populasi.  

P 
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Disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan yang 

diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel 

kebenarannya bersifat peluang, artinya mempunyai peluang 

kesalahan dan peluang kebenaran yang dinyatakan dengan 

persen. Bila peluang kesalahan 1%, maka peluang 

kebenarannya 99 %, dan bila peluang kesalahannya 5%, maka 

peluang kepercayaannya 95%, yang disebut dengan taraf 

signifikansi (Sugiyono, 1999). 

Penggunaan statistik infrensial dalam analisis data adalah 

untuk menguji hipotesis, jika data yang diolah adalah data 

sampel. Jika tidak menggunakan sampel (sampel jenuj) yakni 

sampel sama dengan populasi, maka tidak perlu 

menggunakan analisis infresial, karena datanya sudah data 

populasi. Penggunaan rumus-rumus statistik, tergantung 

pada permasalahan dan bertujuan untuk pengujian hipotesis. 

Misalnya permasalahan yang menyatakan ”pengaruh”, lebih 

tepat menggunakan uji ”F” (regresi), permasalahan yang 

menyatakan hubungan atau korelasi, menggunakan korelasi 

Product-Moment, menguji perbandingan dua variabel 

digunakan uji ”t”, jika membandingkan lebih dari dua 

variabel, digunakan uji ”Analisis Varians”, dan seterusnya. 

Penggunaan statistik infrensial, harus memenuhi berbagai 

persyaratan analisis, misalnya, datanya harus terdistribusi 

normal, sampelnya harus diambil secara random (populasi 

harus homogen), sehingga ada uji homogenitas, uji linearitas, 

dan uji normalitas (uji kelayakan analisis). Untuk lebih 

lengkapnya, para mahasiswa dapat membaca buku-buku 

statistik yang banyak di perpustakaan. 
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Dalam analisis statistik deskriptif tidak ada uji signifikan, 

tidak ada tarap kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud 

membuat generalisasi. Dengan demikian, peneliti hanya 

memberikan kesimpulan berdasarkan data sampel, dengan 

mengatakan bahwa ”berdasarkan data sampel....”, dan tidak 

membuat generalisasi atau kesimpulan tidak dinyatakan 

berlaku secara umum kepada populasi.  

PENGOLAHAN DATA 

Sebelum diadakan uji statitik, baik statistik deskriptif 

maupun statistik infresial, data yang ditemukan di lapangan 

harus diolah terlebih dahulu. Untuk pengolahan data 

kuantitatif, misalnya data yang diperoleh melalui angket, 

pedoman wawacara terstruktur, atau pedoman observasi 

sistematis/terstruktur, diolah dengan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Editing (mengedit data), yakni memisahkan antara 

instrumen yang sempurna jawabannya dan yang kurang 

sempurna (cacat). Misalnya ada angket yang jawabannya 

lengkap atau ada nomor yang tidak dijawab dan angket 

yang sudah lengkap jawabannya. Angket yang tidak 

lengkap jawabannya, tidak perlu diolah. Oleh sebab itu, 

dalam pengedaran angkat sebaiknya dilebihkan sekitar 15 

% untuk mengantisipasi angket yang cacat.  

2. Coding data, yakni memberi kode pada setiap instrumen 

dari setiap responden. Misalnya dengan memberi nomor 

(1.2.3.4 dst.) atau kode lain ( yang lebih mudah dipahami 

oleh pengolah data) pada setiap instrumen, sehingga 

kalau terjadi kesalahan dalam pengolahan, kesalahan itu 

gampang ditemukan. 
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3. Memberi skor pada setiap option (alternatif) jawaban yang 

diberikan oleh responden. Misalnya untuk pernyataan 

yang bernada positif, jawaban sangat setuju diberi skor 5, 

setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak 

setuju skor 1. dan untuk pertanyaan/pernyataan yang 

bersifat negatif, diberi skor sebaliknya, yakni skor untuk 

jawaban sangat tidak setuju 5, tidak setuju 4, kurang 

setuju 3, setuju 2, dan sangat setuju skor 1.  

4. Memasukkan data ke dalam tabel beberan data. Untuk 

itu, yang perlu dibuat terlebih dahulu adalah 

mempersiapkan tabel untuk tempat memasukkan data 

(tabel beberan data). Sebaiknya mahasiswa membuat 

tabel dengan menggunakan exel, sehingga tidak 

menyulitkan membuat kolom satu baris. Contoh seperti 

di bawah ini: 

Tabel 6.1. Pengolahan Data Kuantitatif 

No. Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jum 

No. Resp. 

1 4 5 5 3 2 3 4 4 2 4 36 

2 3 4 5 2 3 3 4 3 3 4 34 

3 3           

4 4           

5 2           

6 3           

7 2           

8 1           

9 5           

10 4           
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Dst.            

Jumlah 

1 = 

2 = 

3 = 

4 = 

5 = 

 

1 

2 

3 

3 

1 

          

Contoh pada tabel di atas, nampak bahwa kolom 

menunjukkan nomor soal. Jumlah kolom disesuaikan dengan 

jumlah item, ditambah dengan kolom jumlah. Sedangkan 

pada baris menunjukkan responden. Jumlah barispun 

disesuaikan dengan jumlah responden, ditambah dengan baris 

jumlah.  

Jumlah pada kolom, berbeda dengan jumlah pada baris. 

Jumlah pada baris adalah kumulatif dari skor semua item soal. 

Pada contoh di atas, angka 36, 34 dan seterusnya adalah 

jumlah skor dari item nomor 1 sampai nomor 10. Sedangkan 

jumlah pada kolom menunjukan frekuensi dari setiap skor 

pada setiap kolom. Pada contoh di atas, dari 10 responden 

yang menjawab 1 hanya 1 orang, yang menjawab 2 ada 2 

orang, menjawab 3 ada 3 orang, menjawan 4 ada 3 orang, dan 

yang menjawab 5 hanya 1 orang.  

Kegunaan jumlah pada kolom, adalah untuk menentukan 

kategori dari data. Misalnya sangat baik, baik, kurang baik, 

tidak baik, dan sangat tidak baik. Untuk membuat kategori, 

terlebih dahulu dibuat interval (lebar kelas) dari data yang ada 

dengan menggunakan rumus kategori, bukan rumus interval. 

Caranya adalah : Nilai perolehan tertinggi dikurangi dengan 

nilai perolehan terendah dibagi dengan jumlah kategori. 
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Jumlah kategori ditentukan berdasarkan jumlah pilihan 

(option) pada instrumen pengumpulan data. 

Misalnya: Nilai perolehan tertinggi adalah 48, dan nilai 

perolehan terendah adalah 18, maka 48-18: 5 = 6. Ini berarti 

bahwa setiap kategori, intervalnya adalah 6. Peneliti mulai 

menghitung 6 (enam) angka termasuk angka pertama pada 

setiap kategori. Misalnya pada contoh di atas nilai yang paling 

rendah adalah 18, maka mulai dihitung 18, 19, 20, 21, 22, 23 ( 

enam angka) untuk setiap kategori. Dengan nilai itu, lalu 

dibuat tabel frekuensi untuk menggambarkan kategori data.  

Tabel 6.2. Contoh Tabel Frekuensi 

Tabel: .......................................... 

No Interval Kategori Nilai Frekuensi Persen 

1 42< Sangat baik 5 12 12 

2 36-41 Baik 4 19 19 

3 30-35 Kurang baik 3 40 40 

4 24-29 Tidak baik 2 18 18 

5 18-23 Sangat tidak baik 1 11 11 

 Jumlah:   100 100 

Sumber data: Hasil survei ....... 

Jika peneliti berkeinginan untuk lebih memperjelas 

kesimpulan hasil penelitiannya dengan menggambarkannya 

dalam bentuk grafik, maka data tersebut tinggal dipindahkan 

ke dalam grafik/diagram. 

Untuk pemberian nomor dan judul, nomor dan judul 

tabel diletakkan di atas tabel. Sedangkan judul dan nomor 

pada gambar/ diagram/grafik diletakkan di bawah gambar 

/grafik/diagram. Pemberian nomor untuk tabel dan 

gambar/grafik, diurut mulai dari awal (tabel 1) sampai tabel 
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terakhir, artinya pemberian nomor bukan perbab. Pemberian 

nomor untuk tabel dan grafik, menggunakan nomor kecil, 

bukan angka Romawi. 

Kegunaan jumlah pada kolom, dapat digunakan apabila 

peneliti ingin mencari frekuensi pada setiap item soal. Contoh 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6.3. Penggunaan Media Ketika Mengajar 

No 

Item 
Pernyataan Jawaban Nilai Frek. % 

10 Penggunaan 

Media pada 

saat mengajar 

Sangat sering 

Sering 

Kadang-kadang 

Jarang 

Tidak pernah 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

34 

21 

1 

2 

25.00 

42.50 

26.25 

1.25 

2.50 

 Jumlah :   80 100.00 

Sumber data: angket item no. 10. 

Jadi jumlah setiap kolom menunjukkan data pada setiap 

item soal, berbeda halnya dengan jumlah pada setiap baris 

yang menunjukkan jumlah skor dari setiap responden. 

Pengolahan data Kualitatif  

Bagi peneliti kualitatif menganalisis data merupakan 

tugas yang menantang. Data yang diperoleh dalam penelitian 

kualitatif umumnya adalah data berupa kata-kata, sehingga 

teknik analisis data yang digunakan tidak memiliki pola yang 

jelas bahkan Susan Stainback menyebutnya sebagai hal yang 

kritis dalam proses penelitian kualitatif.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah 

selesai di lapangan. Proses pengumpulan data, analisis data, 
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dan penulisan data tidak dilakukan sendiri-sendiri melainkan 

saling terkait dan sering kali berjalan secara serempak dalam 

proyek penelitian. Hal ini mengandung arti bahwa analisis 

data tidak bersifat of-the-shelf (mengikuti apa yang sudah ada), 

tetapi bersifat iterative dan dikembangkan sepanjang program 

(Huberman & Miles, 1994).  

Analisis data dilaksanakan sejak penetapan masalah, 

pengumpulan data, dan setelah data terkumpul. Pernyataan 

tersebut mengandung arti bahwa dengan menetapkan 

masalah penelitian, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap permasalahan dalam berbagai perspektif dan 

metode yang digunakan. Menganalisis data sambil 

mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui kekurangan 

data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode 

yang harus dipakai pada tahap berikutnya. 

Analisis data kualitatif yang populer digunakan oleh para 

peneliti kualitatif adalah analisis data model interaktif dari 

Miles dan Huberman. Di bawah ini akan dijelaskan tahapan-

tahapan analisis data tersebut. 

1) Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam hal ini berupa data mentah dari 

hasil penelitian, seperti: hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya. 

2) Reduksi data 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
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memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi 

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema dan 

menyusun laporan secara lengkap dan terinci. Reduksi 

data berlangsung secara terus menerus selama penelitian 

berlangsung. Bahkan sebelum data benar-benar 

terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi sudah tampak 

sewaktu peneliti memutuskan kerangka konseptual 

wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan 

pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. 

3) Penyajian Data 

 Penyajian data yang dimaksud dalam hal ini adalah 

menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks 

naratif dan biasanya dilengkapi dengan berbagai jenis 

matriks, grafik, dan atau bagan. 

4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

 Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah upaya untuk 

mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan 

pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Pengolahan data, selalu disesuaikan dengan jenis data 

yang dikumpulkan oleh peneliti. Pada dasarnya, data itu ada 

dua macam, yaitu data kuantitatif (data yang berbentuk angka-



PANDUAN BAGI PENELITI PEMULA 

120   d 

angka) dan data kualitatif (data tidak berbetuk angka-angka). 

Data kuantitatif diolah dengan menggunakan statistik, baik 

statistik deskriptif maupun statistik infrensial. Statistik 

deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran misalnya 

tentang nilai rata-rata, persentase, standar deviasi, nilai 

maksimum, nilai minimum, distribusi frekuensi, grafik atau 

diagram. Data seperti ini biasanya diperoleh dari data sampel 

dan tidak perlu digeneralisasi. Hanya dikatakan berdasarkan 

data sampel. Statistik infrensial digunakan apabila data yang 

diolah adalah data sampel, tetapi hasilnya diberlakukan pada 

populasi.  

Untuk pengujian hipotesis, rumus stastistik yang 

digunakan, tergantung pada permasalahan yang diteliti dan 

jenis data yang dikumpulkan, apakah data nominal, ordinal, 

interval atau data rasio, yang biasanya diketahui melalui 

rumusan masalah. Misalnya: 

1. Jika rumusan masalahnya berbunyi pengaruh variabel X 

(bebas atau independen) terhadap variabel Y (terikat atau 

dependen) dengan masing-masing satu varibel (bebas dan 

terikat), maka penyelesaiannya dengan menggunakan 

analisis regresi sederhana. Tetapi jika variabel bebasnya 

lebih dari satu dan variabel terikatnya hanya satu, maka 

rumus yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah 

dengan menggunakan rumus regresi ganda. Biasanya 

penggunaan rumus regresi digunakan jika varibel terikat 

hanya satu. Jika variabel terikat lebih dari satu, maka 

sebaiknya menggunakan rumus lain, misalnya dengan 

rumus analisis jalur (Path Analisis) atau SEM (Structure 

Equation Modeling). 
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2. Jika rumusan masalahnya menyatakan hubungan atau

korelasi, maka rumus statistik yang digunakan adalah

rumus analisis korelasi, misalnya “product moment” atau

Range Corelation (korelasi tata jenjang), Corelasi Phi, atau

Corelasi Contingensi.

3. Jika rumusan masalahnya menyatakan perbandingan atau

komparasi 2 (dua), maka rumus yang digunakan adalah:

a. Jika sampel berkorelasi, diuji dengan menggunakan

dependent sampel “t”test (lihat di SPSS).

b. Jika sampel tidak berkorelasi, diuji dengan

menggunakan independent sampel “t”test (lihat SPSS).

Ini dibedakan atas:

1) Volled Variance (variancenya sama) diuji dengan

“t”test.

2) Separated Variance (variancenya berbeda), juga

diuji dengan “t”test, dengan rumus yang berbeda.

Jika membandingkan lebih dari dua variabel, maka rumus 

yang cocok digunakan adalah “ANAVA” (Analisis Variant). 

Untuk lebih jelasnya, para mahasiswa dapat lebih 

mendalaminya dengan jalan mempelajari secara cermat buku-

buku metodologi penelitian atau buku-buku statistik 

khususnya yang berkaitan dengan pengolahan data. Data 

kualitatif, diolah dengan menggunakan pengolahan deskriptif 

kualitatif, seperti yang dikemukakan di atas. 

Buku kecil ini hanya merupakan pengantar, terutama bagi 

para peneliti pemula, agar tidak tersesat di dalam mengawali 

rencana penelitiannya. 
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ebelum mengadakan penelitian, seorang peneliti harus 

benar-benar memahami jenis penelitian apa yang akan 

lakukan. Setiap jenis penelitian memiliki cara kerja dan 

desain yang berbeda. Tanpa mengenal itu, peneliti akan 

menemui kesulitan di dalam membuat perencanaan dan 

desain penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ilmiah 

dapat dibagi atas beberapa jenis, yaitu: 

PENELITIAN DITINJAU DARI SEGI TUJUAN 

Jika dilihat dari segi tujuannya, maka penelitian dapat 

dibagi atas: 

1. Penelitian Exploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

memperdalam pengetahuan atau mendapatkan ide-ide 

baru mengenai suatu gejala dengan maksud untuk 

merumuskan masalahnya secara terperinci. Penelitian ini 

S 
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dilakukan apabila pengetahuan mengenai persoalan itu 

masih sangat kurang atau belum ada sama sekali dan 

teorinyapun belum ada (Kuntjaraningrat: 1983: 19). 

 Misalnya: Di suatu desa secara berturut-turut terjadi 

kematian penduduk, terutama anak-anak di bawah umur 

5 tahun. Kejadian tersebut kelihatannya misterius, 

sehingga menarik perhatian pada dokter, maka 

dibentuklah tim untuk meneliti sebab-musabab kejadian 

itu. 

2. Penelitian Pengembangan (developmental research), yaitu 

penelitian yang dilakukan terhadap suatu proses yang 

selalu diadakan penyempurnaan-penyempurnaan, 

sehingga ditemukan suatu prototype yang dapat 

digunakan secara luas.  

 Misalnya: Proses belajar mengajar dicatat, diteliti, dan 

diadakan penyempurnaan-penyempurnaan, yang pada 

akhirnya ditemukan yang lebih cocok, seperti Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). 

3. Penelitian Verifikatif, Penelitian yang bertujuan untuk 

mengecek kebenaran hasil penelitian terdahulu. Contoh: 

Penelitian tentang rasa solidaritas masyarakat pedesaan 

yang menghasilkan suatu kesimpulan tertentu. Dua tahun 

kemudian, penelitian serupa diadakan kembali untuk 

mengecek kebenaran kesimpulan penelitian terdahulu. 

4. Penelitian Kebijakan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

menentukan atau mengambil suatu kebijakan. Contoh: 

Lembaga pemerintah mengadakan beberapa upaya untuk 

meningkatkan kedisiplinan karyawan, kemudian 
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disebarkan angket dan hasilnya kemudian diolah untuk 

menentukan kebijakan. 

PENELITIAN MENURUT KELUASAN DATA 

1. Penelitian Survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada 

populasi, tetapi data yang dipelajari adalah data dari 

sampel, sehingga ditemukan kejadian-kejadian yang 

relatif, distributive, dan hubungan-hubungan antara 

variabel, sosiologis, dan psikologis (Kerlinger, 1973). 

Singarimbun (1995: 3) mengatakan, penelitian survei 

adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data 

sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpul data utama.  

2. Penelitian Ex Post Facto, yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, kemudian 

merunut ke belakang melalui data tersebut untuk 

menentukan faktor-faktor yang mendahului atau 

menentukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa 

yang diteliti. 

 Penelitian ini menggunakan logika yang sama dengan 

penelitian eksperimen, yaitu “jika X maka Y”, hanya 

dalam penelitian ini tidak ada manipulasi langsung 

terhadap variabel independen (Sugiyono: 3) 

 Contoh: Penelitian tentang pengaruh “broken home” 

terhadap kenakalan remaja. 

3. Penelitian Eksperimen, yaitu penelitian yang berusaha 

mencari pengaruh varibel tertentu terhadap variabel lain 

dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. 

 Contoh: Efektifitas Pengajaran Sistem Modul di SMP 

Negeri X. 
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 Dalam penelitian ini, ada kelas yang dijadikan sebagai 

kelas kontrol dan ada yang dijadikan sebagai kelas 

eksperimen, atau jika obyek penelitian hanya satu 

(misalnya kelas), maka dilakukan pree test , treatment, dan 

post tes.  

4. Penelitian Naturalistik, yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk meneliti kondisi obyek yang dialami, dimana 

peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian ini sering 

disebut penelitian kualitatif. Data yang dihasilkan bersifat 

deskriptif. Analisis dilakukan secara induktif, artinya 

dimulai dari data yang bersifat khusus, kemudian diolah 

untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 

Hasilnya mengutamakan makna, dari pada generalisasi. 

5. Penelitian Tindakan (action research), yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengembangkan pendekatan dan 

program baru guna memecahkan masalah yang muncul 

pada situasi yang aktual.  

   Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengubah 

situasi, perilaku, organisasi. Penelitian ini ditujukan untuk 

memperbaiki kualitas proses bukan memperbaiki hasil. 

6. Penelitian Evaluatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

mengadakan evaluasi terhadap suatu program.  

  Misalnya, penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi 

suatu program, apakah program itu berhasil sesuai 

harapan atau tidak, kemudian dipelajari mengapa, 

bagaimana, untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian. 

7. Penelitian Sejarah, yaitu penelitian yang berkenaan dengan 

analisis yang logis terhadap kejadian yang berlangsung 

pada masa lalu. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 
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penetapan tentang kapan, siapa, dan bagaimana 

(Sugiyono, 1999: 2).  

PENELITIAN MENURUT SIFATNYA 

Menurut sifatnya, penelitian dibagi atas: 

1.  Penelitian Eksploratif, penelitian yang bersifat penjelahan. 

Penelitian ini biasanya dilakukan pada masalah yang 

belum pernah diteliti sebelumnya dan sulit untuk 

menemukan informasi bahkan referensi bahan pustaka 

untuk itu. Penelitian ini tidak membutuhkan hipotesis. 

2. Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambar-

kan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 

kelompok tertentu secara apa adanya. Penelitian ini bisa 

menggunakan hipotesis dan juga bisa tidak menggunakan 

hipotesis. 

3. Penelitian Explanatory (bersifat menerangkan), yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis. 

Hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara 

variabel yang diteliti. Penelitian ini membutuhkan 

hipotesis untuk diuji. (Kuntjaraningrat, 1989: 29). 

Selain pembagian di atas, sebagian ahli membagi jenis 

penelitian: 

a. Berdasarkan tujuan, yakni penelitian dasar (basic research), 

penelitian pengembangan (research dan Development), dan 

penelitian terapan (applied research). 

b. Berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian, yakni 

penelitian eksperimen, penelitian survey, dan penelitian 

naturalistik/kualitatif. Penelitian eksperimen dan survei 

termasuk dalam penelitian kuantitatif, sedangkan 
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penelitian naturalistik masuk dalam metode kualitatif 

(Sugiyono, 2006: 5). 

PENELITIAN BERDASARKAN PENDEKATAN 

Penelitian Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan 

pada filsafat positivistik, yakni suatu ajaran filsafat yang 

memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasi-

kan, relatif tetap, konkret, teramati, terukur, dan hubungan 

gejala bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2008: 14). Dengan 

demikian, penelitian ini mencakup setiap jenis penelitian yang 

didasarkan atas perhitungan, atau penelitian yang melibatkan 

diri pada perhitungan, angka-angka, atau kuantitas.  

Uraian di atas menggambarkan karakteristik penelitian 

kuantitatif, yakni dalam melihat sebuah gejala/fenomena/ 

obyek, selalu membayangkan sebagai sesuatu yang dapat 

diklasifikasikan atau sesuatu yang mengandung variasi nilai 

di dalamnya, relatif tetap, konkret, teramati, terukur dan 

seterusnya. Itulah sebabnya dalam penelitian kuantitatif, hal 

yang amat penting dipahami adalah variabel. Variabel dalam 

penelitian kuantitatif menjadi obyek penelitian, sehingga 

kalau variabelnya belum jelas, maka penelitian belum dapat 

dimulai. 

Ciri lain dari penelitian ini adalah penelitian dilakukan 

pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampelnya pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis dan mengutamakan generalisasi. (Sugiyono, 

2008: 14).  
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Dalam pembagian penelitian yang dilakukan oleh 

Sugiyono, penelitian kuantitatif terbagi atas dua macam, yaitu: 

(1) penelitian survei dan (2) penelitian eksperimen. Uraian 

tentang kedua jenis penelitian ini akan dibahas tersediri pada 

bagian lain (Sugiyono, 2011: 9) 

Penelitian kuantitatif biasa disebut metode tradisional 

(cukup lama digunakan), metode positivistik (karena 

berlandaskan filsafat positivisme), metode ilmiah/scientific, 

karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, obyektif, terukur, 

rasional, dan sistematis. Data penelitian lebih berupa angka-

angka sehingga terukur, dapat diklasifikasi, dan dianalisis 

menggunakan statistik (deskriptif dan inferesial). Proses 

penelitian dan pengambilan kesimpulan bersifat deduktif, 

pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, 

pada umumnya data dikumpulkan melalui sampel, 

kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasi pada 

populasi. Proses penelitiannya bersifat linier, bukan siklus. 

Penelitian Kualitatif  

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kirk dan 

Miller (1986: 9) dalam Moleong menjelaskan, penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial yang secara fundamental bergantung pada 

“pengamatan” manusia dalam kawasannya sendiri dan 

hubungannya dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya 

dan peristilahannya (Moleong, 1989: 3)  

Proses penelitian naturalistik bersifat siklus, bukan linier 

seperti yang terjadi dalam penelitian kuantitatif. Karena 
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sifatnya siklus/melingkar/tidak linier, maka penelitian 

dilakukan secara berulang-ulang. Jumlah periode 

pengulangan tergantung pada tingkat kedalaman dan 

ketelitian yang dikehendaki oleh peneliti. Untuk itu, makin 

lama penelitian, makin terfokus pada masalah yang 

sebenarnya terjadi pada obyek/subyek penelitian (Sugiyono, 

1999: 10). Suatu penelitian kualitatif dianggap selesai apabila 

sudah sampai pada tingkat jenuh, artinya data yang 

ditemukan dengan menggunakan triangulasi sudah jenuh, 

dan tidak ada lagi data yang baru.  

Penelitian kualitatif mencakup beberapa jenis penelitian, 

antara lain, yaitu: (1) penelitian Phenomenologi, (2) grounded 

theory, (3) penelitian etnography, (4) Case study (studi kasus, dan 

(5) penelitian narative. (Sugiyono, 2011: 9). 

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang 

alamiah, peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan 

sampel atau sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan lebih 

menekankan pada makna (Sugiyono, 2008: 15). 

Secara singkat, beberapa perbedaan antara penelitian 

kuantitatif dan penelitian kualitatif, dilihat dalam matriks di 

bawah ini. 
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Tabel 7.1. Perbedaan antara Penelitian  

Kuantitatif dan Kualitatif 

Aspek Metode Kuantitatif Metode Kualitatif 

Sifat realitas 

Dapat diklasifikasikan, 

konkrit, teramati, 

terukur 

Ganda, holistic, dinamis,hasil 

konstruksi dan pemahaman 

Hubungan 

Peneliti dan 

yang diteliti 

Independen supaya 

terbangun obyektivitas 

Interaktif, dengan sumber 

data supaya memperoleh 

makna 

Hubungan 

Variabel 

Sebab-akibat (kausal) Timbal balik/interaktif 

 

 

 

 

 

Kemungkinan 

generalisasi 

Cenderung membuat 

generalisasi 

Trasferability (hanya 

mungkin dalam ikatan 

konteks dan waktu 

Peranan Nilai Cenderung bebas nilai 

Terikat nilai-nilai yang 

dibawa peneliti dan sumber 

data. 

Instrumen 
Kertas, pensil atau alat 

fisik lainnya 
Orang sebagai peneliti 

Waktu 

penetapan 

pengumpulan 

data dan 

analisis 

Sebelum penelitian 
Selama dan sesudah 

pengumpulan data 

Desain 

a.  Pasti (preordinate), 

spesifik, jelas, rinci  

b.  Ditentukan secara 

mantap sejak awal. 

c.  Menjadi pegangan 

langkah demi 

langkah 

a.  Muncul berubah 

b.  Fleksibel 

c.  Berkembang dan muncul 

dalam proses penelitian 

Y X 

Z 

Y X 
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Gaya Intervensi Seleksi 

Latar Laboratorium Alam 

Perlakuan stabil Bervariasi 

Satuan kajian Variabel Pola-pola 

Unsur 

kontekstual 
kontrol Turut campur atas undangan 

Tujuan 

a. Menunjukkan 

hubungan antar 

veriabel 

b. Menguji Teori 

c. Mencari generali-

sasi yang mempu-

nyai nilai prediktif 

a. Menemukan pola 

hubungan yang bersifat 

interaktif 

b. Menemukan teori 

c. Menggambarkan realitas 

yang kompleks 

d. Memperoleh 

pemahaman makna 

Teknik 

Pengumpulan 

data 

a. Kuesioner; 

b. Observasi, dan  

c. Wawacara 

terstruktur 

a. Participant observation 

b. In depth intrview 

c. Dokumentasi 

d. Triangulasi 

Instrumen 

Penelitian 

a. Tes, angket, wa-

wancara terstruk-

tur 

b. Intrumen yang 

terstandar 

a. Peneliti sebagai intrumen 

(Human Instrument) 

b. Buku catatan, tape 

recorder, camera, 

handycam dll. 

Data  

a. Kuantitatif, 

b. Hasil pengukuran 

variabel yang di-

operasionalkan 

dengan menggu-

nakan instrumen 

a. Deksriptif kualitatif, 

b. Dokumen pribadi, 

catatan lapangan, 

ucapan dan tindakan 

responden, dll. 

Sampel/sumber 

data 

a. Besar, 

b. Representatif, 

c. Sedapat mungkin 

random, 

d. Ditentukan sejak 

awal 

a. Kecil, 

b. Tidak representatif, 

c. Puposive, snowball, 

d. Berkembang selama 

proses penelitian 
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Analisis 

a. Setelah selesai 

pengumpulan data 

b. Deduktif 

c. Menggunakan 

statistik untuk 

menguji hipotesis 

a. Terus mencari sejak awal 

sampai akhir penelitian 

b. Induktif 

c. Mencari model, tema, 

teori 

Hubungan 

dengan 

Responden 

a. Dibuat berjarak, 

bahkan dibuat 

tanpa kontak 

supaya obyektif 

b. Kedudukan peneliti 

lebih tinggi dari 

responden 

c. Jangka pendek 

sampai hipotesis 

dibuktikan 

a. Empati, akrab supaya 

memperoleh 

pemahaman yang 

mendalam 

b. Kedudukan sama, 

bahkan informan sebagai 

guru, konsultan. 

c. Jangka lama sampai 

datanya jenuh, dapat 

ditemukan hipotesis atau 

teori. 

Usulan Desain 

a. Luas dan rinci, 

b. Literatur yang 

digunakan 

berhubungan 

dengan, masalah 

dan variabel yang 

diteliti, 

c. Prosedur yang 

spesifik dan rinci 

langkah-

langkahnya, 

d. Masalah 

dirumuskan dengan 

spesifik dan jelas 

e. Hipotesis 

dirumuskan dengan 

jelas 

f. Ditulis secara rinci 

a. Singkat, umum, bersifat 

sementara 

b. Literatur yang digunakan 

bersifat sementara tidak 

menjadi pegangan utama 

c. Prosedur bersifat umum, 

seperti akan 

merencanakan 

tour/piknik 

d. Masalah akan bersifat 

sementara dan akan 

ditemukan setelah studi 

pendahuluan 

e. Tidak dirumuskan 

hipotesis, karena justru 

akan menemukan 

hipotesis 

f. Fokus penelitian 
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dan jelas sebelum 

terjun ke lapangan 

ditetapkan setelah 

diperoleh data awal dari 

lapangan 

Penelitian 

Berakhir 

Setelah semua kegiatan 

yang direncakana 

dapat diselesaikan 

Setelah tidak ada lagi data 

yang dianggap baru. 

Kepercayaan 

terhadap hasil 

Penelitian 

Pengujian validitas dan 

reliabilitas instrumen 

Pengujian kredibilitas, 

depenabilitas, proses, dan 

hasil penelitian  

(Sugiyono, (2006: 11), lihat Lexy J. Moleong (1998: 16, dan sumber lain) 

Tabel di atas menunjukkan sebagian perbedaan penelitian 

kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuatitatif biasa 

dinamakan penelitian naturalistik, karena penelitiannya 

dilakukan dalam kondisi yang alamiah/natural, penelitian 

etnografi, karena penelitian ini pada awalnya lebih banyak 

digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. 

Penelitian ini biasa disebut metode baru, karena 

popularitasnya belum lama, metode postpositivistik, atau 

Newpositivistic karena berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme. Juga disebut metode artistik, karena proses 

penelitian bersifat seni (kurang terpola), metode interpretatif, 

karena berkenan dengan interpretasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan. Instrumennya adalah orang (human 

instrument), yaitu peneliti itu sendiri. Pengumpulan data 

bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik 

pengumpulan data secara gabungan/simultan. Analisis data 

yang digunakan bersifat induktif, yakni berdasarkan fakta-

fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian direkonstruksi 

menjadi teori. Dalam penelitian kualitatif tidak menekankan 
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pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna 

(Sugiyono, 2008: 14-15). 

Contoh sederhana perbedaan antara penelitian kuantitatif 

dan penelitian kualitatif, misalnya penelitian tentang manusia. 

Penelitian kuantitatif bisa hanya dengan menentukan 

beberapa variabel dari manusia, umpamanya kualitas 

penglihatan, kualitas pendengarannya, berat badannya, atau 

yang lainnya untuk diteliti tanpa memperhatikan bagian-

bagian yang lain. Seorang peneliti kualitatif akan meneliti 

semua komponen dari manusia secara utuh, bahkan 

hubungan antara bagian-bagian tubuh secara keseluruhan.  

Hal lain yang kadang-kadang kurang diperhatikan dalam 

penelitian adalah perbedaan antara data kuantitatif dan 

penelitian kuantitatif, demikian pula data kualitatif dan 

penelitian kuantitatif. Dalam setiap penelitian kuantitatif 

selalu ditemukan adanya data kualitatif dan kuantitatif, atau 

analisis kualitatif. Demikian pula sebaliknya, dalam penelitian 

kualitatif selalu ditemukan data kuantitatif dan kualitatif.  

Tidak selamanya penelitian kuantitatif hanya berisi data 

kuantitatif, sebaliknya tidak selamanya penelitian kualitatif 

yang hanya berisi data kualitatif. Kedua jenis penelitian ini 

dapat dipadukan dalam satu penelitian, tetapi terbatas pada 

bagian analisis data, tidak pada proses penelitian. 

Hal itu disebabkan karena kedua penelitian ini berangkat 

dari pendekatan dan filosofi yang berbeda. Penelitian 

kuantitatif menggunakan pendekatan positivistic, sedangkan 

penelitian kualitatif menggunakan pendekatan postpositivistic. 

Selain itu penelitian kuantitatif meneliti tentang variabel 

penelitian, sedangkan penelitian kualitatif meneliti tentang 
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fokus penelitian. Penelitian kuantitatif berbicara tentang 

pengukuran, sementara penelitian kualitatif berbicara tentang 

makna. Penelitian kuantitatif “menguji” teori (hipotesis) 

berdasarkan fakta empirik, sedang penelitian kualitatif 

“membangun” teori dari data yang ditemukan di lapangan. 

Penelitian kuantitatif menggunakan populasi dan sampel, 

sedang penelitian kualitatif menggunakan sumber data. 

Agar lebih memudahkan memahami alur penelitian 

tersebut di atas, dapat dilihat pada skema laporan penelitian 

di bawah ini: 
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Bagan 7.1. Alur Pikir Hubungan antar Komponen dalam Penelitian 

Kuantitatif. Tanda panah menunjukkan ”sama dengan” (=) 

1. Penelitian Kuantitatif 

     
 (1)                           (2) (3) 

    

     
 (6)                           (5) (4) 

  

     
 (7)                           (8) (9) 

    

     
 (12)                           (11) (10) 

  

     
 (13)                           (14) (15) 

Catatan: 

 : Menunjukkan sama dengan (=) 

Atau secara sederhana, dapat dilihat pada bagan di 

bawah ini:  

VARIABEL RUMUSAN 

MASALAH 

PENG. OPERA-

SIONAL VAR. 

KERANGKA 

PIKIR 

PENELITIAN YG 

RELEVAN 

KAJIAN  

TEORETIS 

HIPOTESIS 

(Jika Perlu) 

TUJ. & KEG. 

PENELITIAN. 

POP./SAMP./ 

SUMB. DATA 

HASIL 

PENELITIAN 

PENGOL. DAN 

ANALISIS  DT. 

TPD dan IPD 

PEMBAHASAN KESIMPULAN SARAN /IMPL. 
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Contoh sederhana misalnya judul: “Pengaruh Kreativitas 

mengajar Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa di MTs. X 

Tahun 2019”. Alir pikir yang dilalui dalam meneliti judul 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Variable dalam judul tersebut sebagai berikut: 

a. Kreativitas mengajar guru di…. 

b. Motivasi  belajar  siswa di … 

c. Kata “Pengaruh” menunjukkan hubungan antar dua 

atau lebih variabel yang akan diteliti. Sama 

kedudukannya dengan kata: “hubungan, korelasi, 

efektivitas, perbandingan, dan sebagainya”. Namun 

kata-kata tersebut tetap menjadi salah satu rumusan 

masalah, yang memberi petunjuk bahwa dalam 

penelitian itu ada hipotesis yang akan di uji. 

2. Rumusan Masalah adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kreativitas mengajar guru di … (X)? 

b. Bagaimana motivasi belajar siswa di … (Y)? 

VARIABEL  =  RUMUSAN MASALAH  =  PENGERTIAN OPERASIONAL =  

   (1)                         (2)    (3) 

KAJIAN TEORETIS  =  PENELITIAN RELEVAN  =  KERANGKA PIKIR  = 

      (4)       (5)                   (6) 

HIPOTESIS (jika dibutuhkan)  =  TUJUAN DAN KEGUNAAN PEN.  =   

(7)    (8) 

POPULASI, SAMPEl/S. DATA  =   TPD dan IPD  =  PENGOLAHAN &  

 (9)       (10)         (11) 

ANALISIS DATA = HASIL PENELITIAN = PEMBAHASAN = SIMPULAN =  

                                           (12)                              (13)             (14)   

SARAN/IMPLIKASI PENELITIAN 

    (15) 
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c. Seberapa besar pengaruh X terhadap Y? 

3. Pengertian Operasional Variabel dan batasan masalah/ 

ruang lingkup penelitian. Ini milik peneliti (apa yang 

peneliti maksud, bukan kutipan). 

a. Kreativitas guru dalam penelitian adalah …… 

b. Motivasi belajar siswa yang dimaksud adalah …. 

c. Pengaruh…… adalah …. . 

Uraiannya berisi: pengertian konsep + indikator (lihat 

di kajian teoretis) + alat ukur indikator/instrumen 

(sesuaikan dengan rumusan masalah) + alat analisis 

(sesuaikan dengan jenis data, kuantitatif/kualitatif). 

Kemudian masalahnya dibatasi bila terlalu luas. 

Uraian pada bagian ini tidak memerlukan kutipan.  

4. Kajian Teoretis (jawaban teoretis) terhadap rumusan 

masalah dengan pembahasan: 

a. Kreativitas guru dengan segala yang berhubungan. 

b. Motivasi belajar dengan segala yang bertalian 

dengannya.  

c. Pengaruh…… (biasanya ditemukan di hasil penelitian 

yang relevan). 

Pada kajian ini ditemukan indikator-indikator yang 

akan diteliti, untuk dijadikan instrumen penelitian. 

5. Penelitian yang Relevan  

Lihat rumusan masalah, dilengkapi uraian mengenai  

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk 

menghindari plagiasi. 

6. Kerangka Pikir, ini menggambarkan proses yang akan 

dilalui dalam penelitian, mulai dari gambaran tentang 
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variabel sampai pada hasil yang dipredikasi akan 

dihasilkan. 

7. Hipotesis (jika dibutuhkan), merupakan kesimpulan 

teoretis yang bersifat sementara. Didapatkan dari hasil 

kajian teoretis dan penelitian sebelumnya yang akan 

diuji/dibuktikan berdasarkan data lapangan. 

8. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan: Maksudnya untuk apa penelitian itu 

dilaksanakan. Tujuan harus sama dengan rumusan 

masalah. Kalau rumusan masalah dalam bentuk kalimat 

tanya, maka tujuan dalam bentuk pernyataan. 

Kegunaan: Maksudnya hasil penelitian itu untuk apa atau 

mau diapakan? Baik kegunaan  ilmiah maupun kegunaan  

praktis.  

9. Populasi, sampel, Sumber data, dan sampling. 

a. R. Masalah no. 1 siapa dan berapa serta, cara 

menentukannya/memilihnya. 

b. R. masalah no. 2., siapa dan berapa serta cara 

menentukannya/memilihnya. 

10. Teknik dan Instrumen Pengumpulan (TPD dan IPD) 

a. R. Masalah no. 1 …. TPD dan IPD nya …..? 

b. R. Masalah no. 2 ….. TPD dan IPD nya …..? 

c. R. Masalah no. 3 …… TPD dan IPD nya ….? 

 (Disesuaikan dengan data yang dikumpulkan). 

11. Pengolahan dan Analisis data, disesuaikan dengan jenis 

data (kuantitaitf dan kualitatif). 

12. Hasil Penelitian (jawaban empirik dari rumusan 
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masalah) 

a. Variabel/Rumusan masalah no. 1….. 

b. Variabel/Rumusan masalah no. 2  dan seterusnya ….. 

c. Rumusan masalah no. 3 ….. 

13. Pembahasan, Didasarkan pada adanya kesenjangan 

antara hasil kajian teoretis (jawaban teoretis) dengan 

hasil penelitian (data/jawaban empirik). 

14. Kesimpulan, merupakan temuan untuk menjawab 

Rumusan Masalah atau jawaban singkat terhadap 

rumusan masalah. Kesimpulan sebaiknya sama dengan 

rumusan masalah, dan tidak boleh kurang dari rumusan 

masalah. 

15.  Saran, disesuaikan dengan kesimpulan, dan harus jelas 

kepada siapa saran itu ditujukan 

Implikasi penelitian, konsekuensi logis dari hasil 

penelitian  

Untuk pembuatan draft, disesuaikan dengan komponen 

atau komposisi yang ditentukan  oleh setiap lembaga. 
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KERANGKA PEMBUATAN  

LAPORAN PENELITIAN (KUANTITATIF) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Lb. Masalah 

B. R. Masalah 

C. Peng. Op. Var 

D. Tujuan dan 

Kegunaan Penl. 

- Alasan mengapa masalah itu penting 
diteliti. 

- Kesenjangan antara apa yang 
seharusnya dan apa yang riel terjadi 

Apa yang mau diteliti (sebaiknya dalam 

bentuk kalimat tanya) 

Pandangan Peneliti tentang apa yg akan 

diteliti. Tidak perlu ada kutipan. Milik 

peneliti. 

Untuk apa penelitian itu dilakukan 

Hasil penelitian itu mau diapakan 
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A. Kajian teoretis 

Hasil pen. terdahulu yg relevan, baik 

melalui hasil penelitian maupun melalui 

jurnal-jurnal penelitian + penjelasan 

peneliti, sehingga tdk. terjadi duplikasi. 

BAB II 
KAJIAN TEORETIS 

 

B. Pen.Terdahulu 

1. Jawaban teoretis terhadap R. 
Masalah (1.2.3 dst). Berisi teori-teori 
yang relevan, baik yang setuju mau-
pun yg tidak setuju. 

2. Interpretasi peneliti terhadap teori 
yang dikutip untuk menentukan 
pilihan. 

C. Kerk. Pikir 
Gambaran ttg. proses yang dilalui 

peneliti dalam melaksanakan 

penelitian. 

Jawaban teoritis yang bersifat 

sementara karena  akan diuji 

berdasarkan  data empirik atau data 

lapangan. Didahului oleh kajian teori, 

penelitian yang relevan, dan kerangka 

pikir. 

D. Hipotesis 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Desain, & 

Lokasi  Penelitian 

B.  Pendekatan 

Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan 

Disesuaikan dengan jenis penelitian 

yang ditetapkan. Setiap jenis 

penelitian mempunyai desain 

tersendiri 

Kualitatif dengan segala jenisnya/ 

kuantitatif dengan segala bentuknya 

Cara pandang yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian. 

Dlm. penl. cukup 1 (satu) pendekatan. 

C. Populasi, Sampel/ 

Sumber Data 

Keseluruhan/bagian dari tempat 

memperoleh data/Subjek Penl. 

D. Teknik Pengum-

pulan Data (TPD) 

Mis. Observasi, Wawancara, Angket. 

Tes, dan Dokumentasi (sesuai data) 

E. Instrumen Peng-

umpulan data/IPD 

Disesuaikan dengan TPD yang digu-

nakan, mis. P. Observasi, dst. 

F.  Validitas & 

Reliabilitas 

Instrumen Penl. 

Lihat. Rumus Validitas dan Reabilitas 

Instrumen 

G. Teknik Pengolah-

an dan analisis 

Data 

1. Data Kuantitatif dng. Statistik 
2. Data Kualitatif dng. Desk. Kualt. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Mengaitkan  hasil penelitian 

(data/jawaban Empirik) dan 

data hasil kajian Teoretis 

(jawaban Teoretis) terhadap 

rumusan  masalah 1.2.3 dst. 

B. Pembahasan Hasil 

Penelitian 

Jawaban Empirik terhadap 

Rumusan Masalah 1.2.3. dst.  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Jawaban singkat terhadap 

Rumusan Masalah (1,2,3 dst). 

B. Implikasi Penelitian 
Konsekuensi Logis dari 

sebuah hasil penelitian 
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2. Penelitian Kualitatif 

Contoh sederhana misalnya judul: “Adat Pernikahan Suku 

Bugis Makasssar di…”. Alir pikir yang dilalui dalam meneliti 

judul tersebut diuraikan  sebagai berikut: 

Bagan 7.2. Alur Pikir Hubungan antar Komponen dalam Penelitian 

Kualitatif. Tanda panah menunjukkan ”sama dengan” (=) 

     
 (1)                           (2) (3) 

    

     
 (6)                           (5) (4) 

  

     
 (7)                           (8) (9) 

    

     
 (12)                           (11) (10) 

  

     
 (13)                           (14) (15) 

Catatan: 

 : Menunjukkan sama dengan (=) 

FOKUS 

PENELITIAN 

DESKRIPSI 

FOKUS 

RUMUSAN 

MASALAH 

PENELITIAN 

RELEVAN 

KAJIAN 

TEORITIS 

PENGERTIAN 

OPERASIONAL 

HIPOTESIS? 

 

 

TUJ. & KEG. 

PENELITIAN. 

SUMB. DATA 

 

HASIL 

PENELITIAN 

PENGOL. DAN 

ANALISIS  DT. 

TPD dan IPD 

PEMBAHASAN? KESIMPULAN SARAN /IMPL. 
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Alir pikir yang dilalui dalam meneliti judul tersebut 

diuraikan  sebagai berikut: 

1. Fokus penelitian, dalam judul tersebut adalah “Adat 

Pernikahan Suku Bagis Makassar di…” (hanya satu) 

yang menjadi masalah pokok. 

2. Deskripsi Fokus, adalah tentang hal-hal yang menjadi 

bagian dari fokus yang akan diteliti, yang diambil dari 

hasil identifikasi masalah, untuk dijadikan sebagai sub-

sub masalah dalam penelitian. Misalnya: 

a. Masalah Perjodohan 

b. Proses lamaran 

c. Prosesi pernikahan, dan seterusnya. 

3. Rumusan Masalah, adalah apa yang akan diteliti. 

Disesuaikan dengan dekripsi fokus (dalam bentuk 

kalimat tanya). 

a. Bagaimana perjodohan dalam masyarakat Bugis 

Makassar? 

b. Bagaimana proses lamaran dalam adat pernikahan 

Suku Bugis Makassar? 

c. Bagaimana proses pelaksanaan adat pernikahan Suku 

Bugis Makassar? dan seterusnya. 

4. Pengertian Operasional 

a. Perjodohan adalah …... . 

b. Proses lamaran yang dimaksud adalah … .. 

c. Prosesi pelaksanaan adat perkawinan …..., dan 

seterusnya. 

 Uraiannya berisi apa yang dimaksud oleh peneliti, 

bukan apa yang dimaksud oleh orang lain (teori yang 
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sudah ada). Uraian ini adalah milik peneliti, sehingga 

tidak perlu ada kutipan. 

5. Kajian Teoretis, dengan judul pembahasan sebagai 

berikut: 

a. Perjodohan dalam proses pernikahan 

b. Proses lamaran dalam pernikahan 

c. Prosesi pelaksanaan dalam perkawinan. 

 (disesuaikan dengan rumusan masalah), karena kajian 

teoretis ini menjadi jawaban teoretis terhadap 

rumusan masalah. 

6. Penelitian yang Relevan 

Peneliti mencari dan menemukan hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan rumusan masalah yang 

diteliti, baik di perpustakaan, jurnal-jurnal penelitian atau 

melalui internet. Tujuannya adalah untuk menghindari 

plagiat. 

7. Hipotesis 

Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak dicantumkan, 

karena akan selalu mengalami perubahan di lapangan. 

Namun, tetap dibutuhkan untuk memandu peneliti 

mengumpulkan data di lapangan. 

8. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan penelitian, untuk menjawab pertanyaan, 

“Untuk apa penelitian itu dilaksanakan”. Disesuaikan 

dengan Rumusan Masalah, tetapi dalam bentuk 

pernyataan, bukan pertanyaan: 

1)  Untuk mengetahui …. (Rumusan masalah no. 1) 

2) Untuk mendeskripsikan … (Rumusan masalah no. 
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2) 

3) Untuk menganalisis ….( Rumusan masalah no. 3). 

(Cari kata kerja yang tepat), dan seterusnya. 

b. Kegunaan Penelitian, menjawab pertanyaan “hasil 

penelitian ini untuk apa?”, baik secata teoretis maupun 

praktis. 

9. Sumber Data, yakni orang atau selain orang yang bisa 

memberikan data kepada peneliti. Misalnya: 

a.  Rumusan masalah No. 1 … sumber datanya …. 

b.  Rumusan masalah No. 2…. Sumber datanya …. 

c. Rumusan masalah No. 3, dan seterusnya, sumber 

datanya….  

 Dilengkapi dengan jumlah dan cara pengambilannya/ 

penentuannya. 

10. Teknik Pengumpulan Data (TPD) dan Instrumrn 

Pengumpulan Data (IPD). 

a.  Teknik Pengumpulan Data (TPD), disesuikan data 

yang  dikumpulkan, misalnya: 

1)  Perjodohan  dalam perkawinan …. Wawancara,… 

2)  Proses Pelaksanaan lamaran…. Observasi, …. 

3)  Proses pelaksanaan perkawinan … Observasi, …, 

dan/Triangulasi.  

b. Instrumen Pengumpulan Data (IPD), adalah peneliti 

sendiri sebagai instrume kunci, dilengkapi dengan alat 

bantu berupa pedoman wawancara dan pedoman 

observasi, dan sebagainya. 

11.  Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data dilakukan dengan: 
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1) Menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber  

2) Mengadakan reduksi data dengan jalan membuat 

abstrak  

3) Menyusun dalam satuan-satuan  

4)  Membuat kategori  

5)  Mengadakan keabsahan data 

6)  Menafsirkan data dengan mengolah hasil sementara 

menjadi teori subtantif. 

b. Analisis data, dilakukan dengan: 

1) Reduksi data 

2)  Penyajian data 

3)  Perivikasi data 

4) Penarikan kesimpulan, melahirkan teori sebagai 

hasil dari penelitian kualitatif, yakni membangun 

atau menemukan teori baru.   

12. Hasil Penelitian (jawaban Empirik terhadap rumusan 

Masalah). 

a. Perjodohan dalam Proses Pernikahan Suku Bugis 

Makassar di … . 

b. Proses Pelamaran dalam pernikahan suku Bugis 

Makassar di … . 

c. Prosesi pelaksanaan dalam perkawinan suku Bugis 

Makassar di … . 

13. Pembahasan, yakni menjelaskan terjadinya perbedaan 

antara teori di Kajian Teori (BAB II) dengan hasil 

penelitian. Pembahasan dilakukan untuk menganalisis 

hasil penelitian (sub A, B, C), menjawab pertanyaan 

mengapa demikian? Di sinilah  peneliti berkontribusi 
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terhadap penelitiannya. 

14.  Kesimpulan, jawaban singkat terhadap rumusan 

masalah 

a. Perjodohan dalam adat perkawinan suku Bugis 

Makassar di… . (rumusan masalah  no. 1) 

b. Proses lamaran dalam adat perkawinan suku Bagis 

Makassar di … . (rumusan masalah no. 2) 

c.  Prosesi pernikahan dalam adat perkawinan suku Bugis 

Makassar di … (rumusan masalah no 3), dan 

seterusnya. 

15.  Saran dan Implikasi Penelitian. 

a. Saran, disesuaikan dengan kesimpulan dan harus jelas 

kepada siapa saran itu ditujukan. 

b. Implikasi Penelitian konsekuensi logis dari hasil 

penelitian.  

Catatan:  

Komponen Draft/Proposal penelitian disesuaikan dengan 

gaya selingkung dari setiap lembaga. 
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KERANGKA PEMBUATAN  

LAPORAN PENELITIAN KUALITATIF 

 

 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Lb. Masalah 

C. R. Masalah 

D. Peng. Op.  

- Alasan mengapa masalah itu 
penting diteliti. 

- Kesenjangan antara apa yang 
seharusnya dan apa yang riel 
terjadi. 

Apa yang mau diteliti (deskripsi  

dari fokus penelitian). Sebaiknya 

dibuat dalam bentuk kalimat 

tanya. 

Pandangan Peneliti ttg. apa yg 

akan diteliti. Tidak perlu ada 

kutipan. Milik peneliti. 

B. Fokus Penelt. Apa yang menjadi pusat/ obyek  

penelitian 

E.  Tujuan dan 

Kegunaan Penl. 

Untuk apa penelitian itu 

dilakukan? 

Hasil penelitian itu untuk apa? 
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A. Kajian teoretis 

Hasil pen. terdahulu yg relevan, baik 

melalui hasil penelitian maupun 

melalui jurnal-jurnal penelitian + 

penjelasan peneliti, sehingga tdk 

terjadi duplikasi. 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

B. Pen.Terdahulu 

1. 1.  Jawaban teoretis terhadap R. 
Masalah (1.2.3 dst). Berisi teori-
teori yang relevan, baik yang 
setuju maupun yg tidak setuju. 

2. 2.  Interpretasi peneliti terhadap 
teori yg dikutip untuk 
menentukan pilihan. 

C. Kerk. Pikir 
Gambaran ttg. proses yang dilalui 

peneliti dalam melaksanakan 

penelitian. 

Tidak perlu dicantumkan karena 

bersifat tentatif, berfungsi 

memandu peneliti mengumpulkan 

data, bukan untuk diuji. 

D. Hipotesis 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Desain, & 

Lokasi Penelitian 

B.  Pendekatan 

Penelitian 

Tempat Penelitian dilaksanakan. 

Disesuaikan dengan jenis peneliti-

an yang ditetapkan. Setiap jenis 

penelitian mempunyai desain ter-

sendiri. 

Kualitatif dengan segala jenisnya 

berdasarkan pendekatannya. 

Cara pandang yang digunakan un-

tuk memecahkan masalah peneli-

tian. Dlm penl. cukup 1 (satu) pen-

dekatan. 

C.  Sumber Data/  

Subyek Penelitian 

Apa dan siapa yang memberikan 

data (subyek) penelitian. 

D. Teknik Pengum-

pulan  Data (TPD) 

Mis. Observasi, Wawancara, 

Angket. Tes, dan Dokumentasi 

(sesuai data). 

E. Instrumen Peng-

umpulan Data/IPD 

Peneliti sebagai instrumen kunci, 

dilengkapi dengan alat bantu. 

F.  Validitas & Relia- 

bilitas Instr. Penl. 

Sejauh mana tingkat pemahaman 

dan penguasaan peneliti terhadap 

masalah yang diteliti. 

G. Teknik Pengolah-

an dan Analisis 

Data 

1. Data Kualitatif dng. Desk. Kualt. 
2. Melalui seleksi data, reduksi 

data, display data, dan verifi-
kasi data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Mengaitkan  hasil penelitian 

(data/jawaban Empirik) dan 

data hasil kajian Teoretis 

(jawaban Teoretis) terhadap 

rumusan  masalah 1.2.3 dst. 

B.  Pembahasan Hasil 

Penelitian 

Jawaban Empirik terhadap 

Rumusan Masalah 1.2.3. dst.  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Jawaban singkat terhadap 

Rumusan Masalah (1,2,3 dst). 

B.  Implikasi 

Penelitian 

Konsekuensi Logis dari sebuah 

hasil penelitian. 
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BAB VIII 

CONTOH RANCANGAN PENELITIAN 
-fe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alam melakukan penelitian, peneliti dapat meng-

gunakan berbagai macam metode dan rancangan 

penelitian. Untuk menyusun satu rancangan 

penelitian yang baik perlu mempertimbangkan berbagai hal, 

di antaranya pendekatan apa yang akan dipakai, metode apa 

yang akan digunakan, strategi apa yang paling efektif, dan 

sebagainya. Keputusan mengenai rancangan apa yang akan 

dipakai sangat tergantung pada tujuan penelitian, sifat 

masalah yang akan diteliti, dan berbagai alternatif yang 

mungkin digunakan.  

Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh rancangan 

penelitian yang dianggap paling banyak digunakan oleh para 

mahasiswa (peneliti) pemula, di antaranya: 

D 



PANDUAN BAGI PENELITI PEMULA 

158   d 

PENELITIAN EKSPERIMEN 

Eksperimen dianggap sebagai metode penelitian yang 

paling sophisticated untuk menguji hipotesis. Metode ini 

dimulai dengan suatu pernyataan tentang hubungan dua 

variabel atau lebih. Pada saat yang sama peneliti mengajukan 

satu hipotesis atau lebih yang menyatakan sifat hubungan 

yang diharapkan.  

Penerapan metode eksperimen telah berhasil dilakukan 

oleh ilmuan di dunia fisika dengan melakukan pengamatan 

terhadap lingkungan. Kesulitan mengamati kompleksitas 

alam diatasi dengan membawa kejadian alam ke dalam 

laboratorium dan mengendalikan kondisi-kondisi di mana 

kejadian itu terjadi, sehingga faktor-faktor yang tidak relevan 

dapat dikurangi atau dihilangkan. Di dalam laboratorium 

para ilmuan dapat mengubah faktor-faktor tertentu dan 

mengumpulkan data dalam keadaan yang khusus diciptakan 

untuk maksud itu. Dengan demikian, mereka mulai 

melakukan eksperimen. 

Pada abad ke sembilan belas, metode eksperimen 

diperkenalkan ke dalam ilmu biologi, dan menjelang akhir 

abad ke sembilan belas, para ahli mulai menerapkan metode 

ini ke masalah-masalah psikologi dan itulah awal lahirnya 

psikologi eksperimental. Pada tahun 1980-an, untuk pertama 

kalinya metode eksperimen mulai digunakan untuk 

menyelidiki masalah-masalah pendidikan, ditandai dengan 

penelitian Rice tentang hasil belajar ejaan di sekolah-sekolah 

di Amerika. 

Metode eksperimen merupakan bagian dari metode 

kuantitatif, dan memiliki ciri khas tersendiri terutama dengan 
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adanya kelompok kontrol, peneliti dapat melakukan kontrol 

terhadap variabel bebas baik sebelum penelitian maupun 

selama penelitian. Di samping itu, melalui penelitian 

eksperimen peneliti dapat memanipulasi variabel bebas dan 

mengatur situasi penelitian dengan benar sehingga dapat 

mengungkap faktor-faktor sebab dan akibat.  

Fraenkel dan Wallen (1993) menyatakan bahwa penelitian 

eksperimen merupakan penelitian yang unik, karena: satu-

satunya tipe penelitian yang memberi kesempatan kepada 

peneliti untuk secara langsung dapat memengaruhi variabel 

penelitian. Di samping itu, penelitian eksperimen merupakan 

satu-satunya tipe penelitian yang dapat menguji hipotesis 

tentang hubungan sebab akibat. 

Dalam bidang pendidikan dan sosial, penelitian-

penelitian dapat menggunakan desain eksperimen karena 

variabel-variabel dapat dipilih dan variabel-variabel lain yang 

dapat mempengaruhi proses eksperimen itu dapat dikontrol 

secara ketat. Sehingga dalam metode ini, peneliti 

memanipulasi paling sedikit satu variabel, mengontrol 

variabel lain yang relevan, dan mengobservasi pengaruhnya 

terhadap variabel terikat. Manipulasi variabel bebas inilah 

yang merupakan salah satu karakteristik yang membedakan 

penelitian eksperimental dari penelitian-penelitian lain.  

Penelitian eksperimen adalah penelitian yang berusaha 

mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain 

dengan kontrol yang ketat (Sedarmayanti dan Syarifudin, 

2002). Penelitian eksperimen menggunakan suatu percobaan 

yang dirancang secara khusus guna membangkitkan data 

yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian 
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(Margono, 2005). Penelitian eksperimen menurut Faisal (1982) 

merupakan suatu metode yang sistematis dan logis untuk 

menjawab pertanyaan :”Jika sesuatu dilakukan pada kondisi-

kondisi yang dikontrol dengan teliti, maka apakah yang akan 

terjadi?”. Wiersma (1991) dalam Emzir (2009) mendefinisikan 

eksperimen sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-

kurangnya satu variabel bebas, yang disebut sebagai variabel 

eksperimental, sengaja dimanipulasi oleh peneliti. 

Arikunto (2006) mendefinisikan eksperimen adalah suatu 

cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) 

antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti 

dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan 

faktor-faktor lain yang mengganggu. Wasis dan Karwono 

(1992) menyatakan bahwa metode eksperimen adalah suatu 

metode penelitian yang paling tepat dan sunguh-sungguh dan 

dapat mengetes hipotesis mengenai sebab akibat dan 

pengaruh suatu hubungan apabila dibandingkan dengan 

metode penelitian yang lain. Menurut Kerlinger (1990) 

eksperimen adalah penelitian atau penyelidikan ilmiah di 

mana si peneliti memanipulasikan dan mengendalikan satu 

variabel bebas atau lebih dan melakukan observasi terhadap 

variabel terikat, untuk menemukan variasi yang seiring 

muncul dengan manipulasi variabel bebas tersebut. 

Sedangkan menurut Gay (1990), dalam metode eksperimen 

peneliti memanipulasi paling sedikit satu variabel bebas, 

mengontrol variabel-variabel lain yang diperkirakan 

bersangkut paut serta mengamati pengaruhnya terhadap satu 

atau lebih variabel terikat. 
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Istilah manipulasi dalam eksperimen menunjukkan pada 

tindakan yang sengaja dilakukan peneliti berupa pemberian 

seperangkat kondisi yang bermacam-macam dan yang telah 

ditentukan sebelumnya kepada subyek. Manipulasi langsung 

oleh peneliti paling sedikit terhadap satu variabel bebas. 

Kontrol menunjukan kepada upaya peneliti untuk 

menghilangkan variabel-variabel lain di luar variabel bebas 

yang diperkirakan akan ikut mempengaruhi variabel terikat. 

Menurut Kerlinger (1990) idealnya ilmu pengetahuan adalah 

eksperimen yang terkontrol, karena peneliti dapat 

memperoleh kepastian yang lebih besar bahwa hubungan 

yang dikaji memang sungguh-sungguh adalah hubungan 

yang dipikirkan olehnya. Manfaat besar metode eksperimen 

adalah terletak pada pengontrolan ini. 

Tujuan Penelitian Eksperimen 

Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk 

meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap 

gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok 

lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalnya, 

suatu eksperimen dalam bidang pendidikan dimaksudkan 

untuk menilai/membuktikan pengaruh perlakuan model 

pembelajaran tertentu terhadap prestasi belajar matematika 

siswa SMP atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya 

pengaruh perlakuan tersebut jika dibandingkan dengan 

metode konvensional. 

Pernyataan di atas senada dengan pernyataan Nazir 

(1988) dan Basuki (2006) bahwa metode penelitian ekperimen 

memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk menyelidiki ada-

tidaknya hubungan kausalitas dan berapa besar hubungan 
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sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-

perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimen dan 

menyediakan kontrol untuk perbandingan. Tujuan lainnya, 

yaitu menguji hipotesis dan menemukan hubungan-hubungan 

kausal yang baru, atau efek atau akibat sesuatu terhadap yang 

lain (Basuki, 2006). 

Karakteristik Penelitian Eksperimen 

Ide pokok dasar dari semua penelitian eksperimen sangat 

sederhana yaitu mencoba sesuatu dan mengamati dengan 

sistematis apa yang terjadi. Eksperimen formal memuat dua 

kondisi dasar. Pertama, setidaknya dua (sering lebih) kondisi 

atau metode yang dibandingkan untuk diuji efek-efek dari 

kondisi tertentu atau “treatment” (variabel bebas). Kedua, 

variabel bebas langsung dimanipulasi oleh peneliti. Berikut 

beberapa karakteristik penting dari penelitian eksperimen 

(Faraenkel, 2006, Danim , 2002). 

1. Variabel-variabel penelitian dan kondisi eksperimental 

diatur secara tertib ketat (rigorous management), baik 

dengan menetapkan kontrol, memanipulasi langsung, 

maupun random.  

2. Adanya kelompok kontrol sebagai data dasar (base line) 

untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimental. 

3. Penelitian ini memusatkan diri pada pengontrolan 

variansi, untuk memaksimalkan variansi variabel yang 

berkaitan dengan hipotesis penelitian, meminimalkan 

variansi variabel pengganggu yang mungkin 

mempengaruhi hasil eksperimen, tetapi tidak menjadi 

tujuan penelitian. Di samping itu, penelitian ini 

meminimalkan variansi kekeliruan, termasuk kekeliruan 
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pengukuran. Untuk itu, sebaiknya pemilihan dan 

penentuan subjek, serta penempatan subjek dalam 

kelompok-kelompok dilakukan secara acak. 

4. Validitas internal (internal validity) mutlak diperlukan 

pada rancangan penelitian eksperimental, untuk 

mengetahui apakah manipulasi eksperimental yang 

dilakukan pada saat studi ini memang benar-benar 

menimbulkan perbedaan. 

5. Validitas eksternalnya (external validity) berkaitan dengan 

bagaimana kerepresentatifan penemuan penelitian dan 

berkaitan pula dengan penggeneralisasian pada kondisi 

yang sama.  

6. Semua variabel penting diusahakan konstan, kecuali 

variabel perlakuan yang secara sengaja dimanipulasikan 

atau dibiarkan bervariasi. 

Karakteristik lain berkaitan dengan penelitian eksperimen 

yang dikemukakan oleh para ahli dapat dilihat di bawah ini. 

1. Perbandingan Kelompok (Comparison of group). Dalam 

penelitian eksperimen terdapat dua kelompok, yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua 

kelompok tersebut sedapat mungkin sama (homogen) 

atau mendekati sama karakteristiknya. Pada kelompok 

eksperimen diberikan pengaruh atau treatment tertentu, 

sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan. 

Selanjutnya proses penelitian berjalan dan diobservasi 

untuk menentukan perbedaan atau perubahan yang 

terjadi pada kelompok eksperimen. Tentunya perbedaan 

tersebut merupakan hasil bandingan keduanya. 
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2. Manipulate of the independent variable. Karakteristik 

penting yang kedua dari semua penelitian eksperimen 

adalah memanipulasi variabel independen. Maksudnya 

peneliti sengaja dan langsung menentukan bentuk 

variabel bebas yang akan diambil dan menentukan grup 

yang mana yang mendapatkan bentuk itu. Beberapa jenis 

variabel yang berkaitan dengan penelitian eksperimen 

menurut Yatim Riyanto (dalam Zuriah, 2006: 64) antara 

lain sebagai berikut:  

a. Variabel bebas dan terikat. Variabel bebas adalah 

kondisi yang oleh peneliti dimanipulasi untuk 

menerangkan hubungannya dengan fenomena yang 

diobservasi. Sedangkan variabel terikat adalah kondisi 

yang berubah ketika peneliti mengintroduksi atau 

mengganti variabel bebas.  

b. Variabel organismik atau variabel atribut. Variabel ini 

menunjuk pada karakteristik atau kondisi yang tidak 

dapat diubah oleh pengeksperimen. Seperti variabel 

bebas: umur, jenis kelamin, suku atau yang lainnya 

yang serupa.  

c. Variabel imbuhan (extraneous variable). Variabel 

imbuhan adalah variabel yang tidak dapat dikontrol, 

yakni variabel yang tidak dapat dimanipulasikan oleh 

pengeksperimen, tetapi mempunyai pengaruh yang 

berarti pada variabel tergantung. Seperti variabel 

antusias guru, usianya, tingkat sosial ekonominya dan 

lain sebagainya. Untuk mengontrol variabel imbuhan 

yang bukan merupakan perhatian langsung peneliti, 
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dapat ditiadakan atau diminimalkan pengaruhnya 

melalui beberapa jalan atau teknik, yaitu:  

1. Meniadakan variabel, 2. Penjodohan kasus, 3. 

Penyeimbangan kasus, 4. Analisis kovarian, dan 5. 

pertimbangan  

3.  Randomization. Aspek penting dari semua eksperimen 

adalah penugasan yang acak dari subjek dalam grup. 

Bentuk Desain Eksperimen 

1.  Pre-Experimental Designs (Poor Experimental Designs) 

Pre-experimental designs merupakan desain yang belum 

merupakan desain sungguh-sungguh karena masih terdapat 

variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya 

variabel terikat (dependent variable). Hasil eksperimen yang 

merupakan variabel terikat itu bukan semata-mata 

dipengaruhi oleh variabel bebas (independent variable). Hal ini 

dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel 

tidak dipilih secara random. 

Ada beberapa bentuk pre-experimental designs yaitu: 

a. One-Shot Case Study.  

Di dalam one-shot case study terdapat sebuah kelompok 

yang diberi perlakuan (tanpa pretest) dan selanjutnya 

diobservasi hasilnya. Variabel bebasnya adalah perlakuan 

tersebut, sedangkan variabel terikatnya adalah hasil dari 

observasi tersebut. Paradigma dalam penelitian eksperimen 

model ini seperti terlihat di bawah: 

           X       O 

X = Perlakuan yang diberikan (varibel bebas) 

O = Observasi (variabel terikat) 
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Paradigma di atas dapat dibaca, terdapat suatu kelompok 

yang diberi perlakuan, selanjutnya diobservasi hasilnya. 

Sebagai contoh, pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif terhadap hasil belajar siswa.  

Terdapat kelompok siswa yang diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif kemudian 

diukur hasil belajarnya. Dalam desain ini pengaruh penerapan 

model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar tidak 

secara jelas terlihat, karena tidak ada pengukuran hasil belajar 

siswa sebelum perlakuan sebagai pembanding. Sehingga 

meskipun siswa memperoleh nilai yang tinggi pada post test, 

namun tidak dapat dikatakan bahwa nilai tinggi tersebut 

sebagai akibat dari perlakuan karena nilai mereka tidak 

diketahui sebelum mereka mendapat perlakuan.    

b.  One-Group Pretest-Posttest Design 

Pada desain ini, sebelum diberi perlakuan terlebih dahulu 

diberikan pretest. Oleh karena itu, hasil perlakuan dapat 

diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan antara 

sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Hal ini dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

O1   X   O2 

O1 = nilai pretest (sebelum diberi perlakuan) 

O2 = nilai postttest (setelah diberi perlakuan) 

Pengaruh perlakuan = O2 – O1 

Sebagai contoh, peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Dalam 

penelitian ini, hasil belajar kelompok siswa sebelum perlakuan 
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berupa penerapan model pembelajaran kooperatif diukur 

terlebih dahulu, selanjutnya setelah perlakuan kembali diukur 

hasil belajarnya. Dalam desain ini keberhasilan perlakuan 

ditentukan dengan membandingkan nilai pre-test dan post-

test.  

c.  Intact-Group Comparison 

Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan 

untuk penelitian, tetapi dibagi dua yaitu setengah kelompok 

untuk eksperimen (yang diberi perlakuan) dan setengah 

untuk kelompok kontrol (yang tidak diberi perlakuan). 

Masalah yang akan muncul dalam desain ini adalah 

menyangkut resiko penyeleksian terhadap subjek yang akan 

diteliti, oleh karena itu, kelompok tersebut harus dipilih secara 

acak. Hal ini dapat digambarkan pada gambar berikut: 

X      O1 

         O2 

O1 = Hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi 

perlakuan 

O2  = Hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak 

diberi perlakuan 

Pengaruh perlakuan = O1 – O2 

Ketiga bentuk desain di atas bila diterapkan untuk 

penelitian, masih akan banyak varibel luar yang berpengaruh 

dan sulit dikontrol, sehingga validitas internal penelitian 

menjadi rendah. 
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2.  True Experimental Design 

Dalam desain true experimental design ini, peneliti dapat 

mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen. Sehingga kualitas pelaksanaan rancangan 

penelitian (validitas internal) dapat menjadi tinggi. Ciri dari 

desain ini adalah sampel yang digunakan dalam kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol dipilih secara acak 

(random). Ada dua bentuk desain ini yaitu: 

a. Posttest Only Control Design 

   Dalam desain ini terdapat dua kelompok (R) yang 

masing-masing dipilih secara acak. Kelompok pertama diberi 

perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak diberikan 

perlakuan. Pengaruh adanya perlakuan adalah O1 : O2. 

Pengaruh perlakuan dianalisis dengan uji beda, pakai statistik 

t-test. 

   R      X      O1 

   R               O2 

b.  Pretest Group Design 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih 

secara acak, kemudian diberi pretest untuk mengetahui 

keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila 

nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. 

Pengaruh perlakuan adalah (O2 – O1) – (O4 – O3). Desainnya 

seperti di bawah. 

   R   O1    X   O2 

   R   O3          O4 
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c.  The Solomon Four-Group Design 

Dalam desain ini, salah satu dari empat kelompok dipilih 

secara random. Dua kelompok diberi pretest dan dua 

kelompok tidak. Kemudian satu dari kelompok pretest dan 

satu dari kelompok nonpretest diberi perlakuan eksperimen, 

setelah itu keempat kelompok ini diberi posttest. 

3.  Factorial Design 

Desain faktorial merupakan modifikasi dari true 

experimental design, yaitu dengan memperhatikan 

kemungkinan adanya variabel moderator yang 

mempengaruhi perlakuan (variabel bebas) terhadap hasil 

(variabel terikat). Pada desain ini, semua kelompok dipilih 

secara acak, kemudian masing-masing diberi pretest. 

Kelompok untuk dinyatakan baik jika setiap kelompok nilai 

pretestnya sama. Jadi, O1 = O3 = O5 = O7. Y1 dan Y2 sebagai 

variabel moderator. Pengaruh perlakuan kelompok laki-laki 

(Y1) = (O2 – O1) – (O4 – O3). Sedangkan pengaruh perlakuan 

kelompok perempuan (Y2) = (O6 – O5) – (O8 – O7). Tujuan 

dari desain ini adalah untuk menentukan apakah efek suatu 

variabel eksperimental dapat digeneralisasikan lewat semua 

level dari suatu variabel kontrol atau apakah efek suatu 

variabel eksperimen tersebut khusus untuk level khusus dari 

variabel kontrol, selain itu juga dapat digunakan untuk 

menunjukkan hubungan yang tidak dapat dilakukan oleh 

desain eksperimental variabel tunggal. 

4.  Quasi Experimental Design 

Desain ini merupakan pengembangan dari true 

experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini 
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mempunyai kelompok kontrol, akan tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel 

luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain ini 

digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan 

kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Ada dua 

bentuk desain ini yaitu; 

a.  Time-Series Design 

Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk 

penelitian tidak dapat dipilih secara acak. Sebelum diberi 

perlakuan, kelompok diberi pretest sampai empat kali, dengan 

maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan 

kelompok sebelum diberi perlakuan. Jika hasil pretest selama 

empat kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok 

tersebut keadaannya labil, tidak menentu, dan tidak konsisten. 

Setelah kestabilan kelompok dapat diketahui dengan jelas, 

maka baru diberi perlakuan. Hasil pretest yang baik adalah 

O1 = O2 = O3 = O4 dan hasil perlakuan yang baik adalah O5 = 

O6 = O7 = O8. Besar pengaruhnya perlakuan adalah (O5 + O6 

+ O7 + O8) - O1 + O2 + O3 + O4). 

b.  Nonequivalent Control Group Design 

Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control 

group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen 

maupun kontrol tidak dipilih secara acak. 

 O1    X    O2 

 O3           O4 
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c.  Conterbalanced Design 

Pada desain ini semua kelompok menerima semua 

perlakuan, hanya dalam urutan perlakuan yang berbeda-beda, 

dan dilakukan secara random. 

Berangkat dari beberapa jenis desain penelitian 

eksperimental yang dijelaskan di atas, maka Wiersma (1991) 

dalam Emzir (2009) mengemukakan kriteria-kriteria untuk 

suatu desain penelitian eksperimental yang baik, diantaranya: 

· Kontrol eksperimental yang memadai. 

· Mengurangi artifisialitas (dalam merealisasikan suatu 

hasil eksperimen ke non-eksperimen). 

· Dasar untuk perbandingan dalam menentukan apakah 

terdapat pengaruh atau tidak. 

· Informasi yang memadai dari data yang akan diambil 

untuk memutuskan hipotesis. 

· Data yang diambil tidak terkontaminasi dan memadai 

dan mencerminkan pengaruh 

· Tidak mencampurkan variabel yang relevan agar variabel 

lain tidak mempengaruhi. 

· Keterwakilan dengan menggunakan randomisasi aspek-

aspek yang akan diukur. 

· Kecermatan terhadap karakteristik desain yang akan 

dilakukan. 

Dengan demikian maka suatu desain eksperimental yang 

dipilih oleh peneliti membutuhkan perluasan terutama pada 

prosedur dari setiap penelitian yang akan dilakukan. 
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Langkah-langkah Kegiatan Penelitian Eksperimen 

Pada umumnya, penelitian eksperimental dilakukan 

dengan menempuh langkah-langkah seperti berikut: 

1. Melakukan kajian secara induktif yang berkait erat 

dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.  

2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah.  

3. Melakukan studi literatur dan beberapa sumber yang 

relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, 

menentukan variabel, dan merumuskan definisi 

operasional dan definisi istilah.  

4.   Membuat rencana penelitian yang didalamnya mencakup 

kegiatan:  

a. Mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, 

tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses 

eksperimen. 

b.  Menentukan cara mengontrol.  

c.   Memilih rancangan penelitian yang tepat;  

d.  Menentukan populasi, memilih sampel (contoh) yang 

mewakili serta memilih sejumlah subjek penelitian, 

e. Membagi subjek dalam kelompok kontrol maupun 

kelompok eksperimen. 

f. Membuat instrumen, memvalidasi instrumen dan 

melakukan studi pendahuluan agar diperoleh 

instrumen yang memenuhi persyaratan untuk 

mengambil data yang diperlukan. 

g. Mengidentifikasi prosedur pengumpulan data dan 

menentukan hipotesis. 

5.  Melaksanakan eksperimen.  

6.  Mengumpulkan data kasar dan proses eksperimen. 
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7.  Mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai 

dengan variabel yang telah ditentukan.  

8.  Menganalisis data dan melakukan tes signifikansi dengan 

teknik statistika yang relevan untuk menentukan tahap 

signifikasi hasilnya. 

9. Menginterpretasikan hasil, perumusan kesimpulan, 

pembahasan, dan pembuatan laporan (Sukardi, 2003). 

Validitas Penelitian Eksperimen 

Suatu eksperimen dikatakan valid jika hasil yang 

diperoleh hanya disebabkan oleh variabel bebas yang 

dimanipulasi dan hasil tersebut dapat digeneralisasikan pada 

situasi di luar setting eksperimental. Oleh karena itu 

penelitian quasi eksperimen harus mempunyai validitas 

internal dan eksternal yang tinggi dengan mengendalikan 

masuknya variabel ekstran ke dalam rancangan. Pengendalian 

menjamin bahwa perbedaan dalam variabel terikat tidak 

disebabkan oleh faktor lain, tapi disebabkan oleh perlakuan 

yang diberikan. Campbell dan Stanley mengidentifikasi 

delapan hal yang dapat menjadi sumber invaliditas internal 

yaitu sejarah, kematangan, testing, instrumenasi, seleksi, 

regresi statistik, mortalitas, dan kombinasi interaktif faktor.  

1. Sejarah 

Sejarah dapat dimaknai munculnya suatu kejadian yang 

bukan bagian dari perlakuan dalam eksperimen, tetapi 

mempengaruhi model, karakter, dan penampilan variabel 

bebas. Faktor sejarah dalam penelitian ini dikendalikan 

dengan menetapkan waktu perlakuan yang tidak terlalu lama 
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sehingga hasil penelitian benar-benar akibat dari perlakuan 

bukan karena adanya pengalaman di luar setting penelitian. 

2.  Kematangan  

Kematangan yang dimaksud di sini mengandung arti 

proses perubahan yang terjadi pada subyek penelitian yang 

terlibat dalam eksperimen. Perubahan terjadi secara alamiah 

tanpa intervensi perlakuan. Untuk mengendalikan proses 

kematangan dalam penelitian dilakukan dengan membuat 

kelompok eksperimen sebanding dengan kelompok control 

dengan menempatkan ke dalam kelompok-kelompok secara 

acak. Perubahan karena kematangan dialami oleh semua 

subyek penelitian pada kedua kelompok, sehingga walaupun 

mereka mengalami kematangan dalam proses eksperimen 

namun masih dapat diyakini bahwa perubahan disebabkan 

oleh intervensi perlakuan. 

3.  Testing 

Testing merujuk pada arti pelaksanaan pretest sebelum 

melakukan perlakuan. Validitas internal dapat terancam 

dengan adanya pelaksanaan pretes, karena pretes dapat 

mempengaruhi penampilan individu dalam posttest. Sebagai 

akibatnya, hasil posttest lebih menunjukkan pengalaman 

pretes daripada pengalaman perlakuan. Faktor testing dapat 

dikontrol dengan menggunakan butir tes yang variatif. 

4.  Instrumentasi 

Instrumentasi menunjukkan perubahan yang dapat 

terjadi dalam pengukuran selama eksperimen, instrumentasi 

sering muncul karena kurang konsistensinya instrumen 

pengukuran yang menghasilkan penilaian performansi yang 
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tidak valid. Untuk mengendalikan faktor instrumentasi dalam 

penelitian maka dilakukan standarisasi instrumen sebelum 

digunakan untuk melakukan pengukuran, di samping 

mengusahakan kondisi testing yang sama pada kelompok-

kelompok penelitian baik dalam pengawasan, kenyamanan 

ruang, kualitas lembar soal, kejelasan petunjuk pengerjaan, 

waktu dan pencatatan skor. 

5. Seleksi Subyek 

Salah satu faktor yang dapat mengurangi validitas 

internal eksperimen adalah seleksi subyek, sebab dengan 

memilih subyek yang ditempatkan dalam kelompok maka 

hasil akhir tidak saja disebabkan oleh perbedaan perlakuan 

tetapi juga oleh perbedaan subyek sebelum diberikan 

perlakuan. Dalam penelitian ini faktor seleksi subyek 

dikendalikan dengan cara menempatkan subyek penelitian ke 

dalam kelompok eksperimen dan kontrol secara random. 

6. Regresi statistik 

Regresi statistik sering muncul bila subyek dipilih 

berdasarkan skor ekstrim dan mengacu pada kecenderungan 

subyektif yang memiliki skor yang paling tinggi pada prates 

ke skor yang paling rendah pada postes, ataupun sebaliknya. 

Untuk menghindari masuknya skor-skor ekstrim ke dalam 

satu kelompok maka subyek ditempatkan secara random ke 

dalam kelompok eksperimen dan kontrol.  

7. Mortalitas Subyek. 

Sering terjadi bahwa subyek yang terkadang drop out 

dari lingkup penelitian dan memiliki karakteristik kuat yang 

dapat mempengaruhi hasil penelitian. Pengendalian 
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mortalitas subyek dalam penelitian ini dilakukan dengan 

memotivasi seluruh subyek untuk ikut berpartisipasi aktif 

sepanjang pemberian perlakuan dan melakukan pencatatan 

presensi secara ketat, serta pelaksanaan penelitian dilakukan 

dalam waktu yang tidak lama. 

8. Kombinasi interaktif faktor 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi validitas 

internal, termasuk di antaranya seleksi dan kematangan secara 

bersama dapat mempengaruhi hasil setelah pemberian 

perlakuan. Pengendalian kombinasi faktor ini dilakukan 

dengan menempatkan subyek ke dalam kelompok-kelompok 

penelitian secara acak.   

Validitas internal merupakan sine qua non dari rancangan 

penelitian dan merupakan tujuan pertama dari metodologi 

eksperimental. Validitas internal ini menanyakan: Apakah 

manipulasi eksperimental dalam studi ini benar-benar 

menimbulkan perbedaan? 

Kedelapan hal di atas merupakan faktor yang dapat 

menjadi sumber invaliditas internal. Di bawah ini akan 

diuraikan beberapa ancaman terhadap validitas eksternal. 

Validitas eksternal mengacu pada kemampuan generalisasi 

suatu studi. Ancaman terhadap validitas eksternal dapat 

memberikan hasil yang signifikan di dalam suatu kelompok 

sampel, tetapi tidak dapat digeneralisasikan untuk populasi 

yang lebih luas. 

1.  Interaksi Prates-Perlakuan.  

Hal ini bisa muncul bila respon subyek berbeda pada 

perlakuan karena mereka mengikuti pretes. Pretes 
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kemungkinan besar akan membuat subyek penelitian 

mengingat hakikat perlakuan. Untuk mengontrol hal tersebut 

maka penelitian ini tidak menggunakan pretes sehingga 

temuan penelitian ini dapat digeneralisasi pada populasi. 

2.  Interaksi Seleksi-Perlakuan 

Interaksi seleksi perlakuan muncul bila subyek tidak 

dipilih secara acak dari populasi sehingga membatasi 

kemampuan peneliti untuk membuat generalisasi. Faktor 

interaksi seleksi perlakuan dikontrol dengan jalan seleksi 

kelompok dalam penelitian ini dilakukan dengan random 

sehingga hasilnya dapat digeneralisir. 

3.  Spesifisitas Variabel  

Spesifisitas variabel adalah suatu ancaman terhadap yang 

tidak mengindahkan generalisabilitas dari desain 

eksperimental yang digunakan. Spesifisitas variabel mengacu 

pada fakta bahwa suatu studi yang diberikan dilakukan 

dengan jenis subyek spesifik, penggunaan instrumen 

pengukur spesifik, pada waktu yang spesifik, di bawah suatu 

set keadaan spesifik. Dalam penelitian, faktor tersebut 

dikendalikan dengan mendefenisikan variabel secara 

operasional dengan cara memiliki makna di luar setting 

eksperimental. 

4.  Pengaturan Reaktif 

Pengaturan reaktif mengacu pada sejumlah faktor yang 

diasosiasikan dengan cara bagaimana penelitian dilakukan 

dan perasaan, pengetahuan serta sikap subyek yang 

dilibatkan. Dalam usaha menjaga tingkat kontrol yang tinggi, 

peneliti menciptakan lingkungan eksperimental yang tinggi 
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yang dapat menghalangi generalisasi temuan pada setting 

noneksperimental.  

5.  Interferensi Perlakuan Jamak 

Interferensi perlakuan jamak bisa muncul jika subyek 

yang sama menerima lebih dari satu perlakuan dalam 

pergantian. Untuk meminimalisir interferensi perlakuan 

jamak, harus disediakan interval waktu yang cukup di antara 

perlakuan-perlakuan dan dengan penyelidikan jenis 

perbedaan yang nyata dari variabel bebas. Di samping itu, 

faktor ini dikontrol dengan jalan mengupayakan semua 

kelompok sampel tidak pernah mendapat perlakuan 

semacamnya sebelumnya.  

6.  Kontaminasi dan Bias Pelaku Eksperimen 

Kontaminasi muncul bila keakraban peneliti dengan 

subyek mempengaruhi hasil penelitian. Untuk menghindari 

hal tersebut, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam 

pelaksanaan penelitian. 

Validitas eksternal merupakan tujuan kedua dari metode 

eksperimen.Validitas eksternal ini menanyakan: Seberapa 

representatifkah temuan-temuan penelitian tersebut dan 

dapatkah hasil-hasil tersebut digeneralisasikan terhadap 

keadaan-keadaan dan subyek-subyek yang serupa. 

Kelemahan Penelitian Eksperimen 

Dalam penelitian eksperimen peneliti dapat mengontrol 

variabel yang diteliti dan situasi pelaksanaan penelitian, 

namun dalam pelaksanaannya terkadang penelitian 

eksperimen mengandung beberapa kelemahan, terlebih lagi 

jika peneliti kurang tepat memilih rancangan penelitian yang 
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akan digunakan. Di bawah ini akan diuraikan beberapa 

kelemahan penelitian eksperimen: 

1.  Situasi lingkungan yang artificial. Setiap melakukan 

eksperimen peneliti selalu dihadapkan pada situasi yang 

dibuat, dikontrol, dan bukan dalam latar alami atau 

keadaan riil yang sebenarnya. 

2.  Adanya efek peneliti sendiri. Dengan rancangan yang 

dibuat khusus untuk membuktikan dan menemukan 

sesuatu, peneliti mengharapkan sesuatu yang ingin 

dicapainya, penghargaan peneliti akan efek eksperimen 

akan membawa pengaruh pada pencapaian hasil. Peneliti 

bersikap reaktif tentang eksperimen yang dilakukannya. 

Bahkan Rosenthal menyatakan bahwa peneliti cenderung 

menceritakan apa yang diharapkannya dari suatu 

eksperimen lebih menyelaraskan dengan hipotesis 

penelitiannya daripada peneliti yang tidak menceritakan 

apa yang diharapkannya. 

3.  Melakukan penelitian di laboratorium memang dapat 

dikontrol dengan baik, namun melakukan eksperimen 

ilmu sosial di lingkungan alami akan sangat sulit 

mengontrol variabel extraneous, sehingga memberi 

pengaruh pada variabel terikat (Muri Yusuf: 2017). 

Melihat beberapa kelemahan yang dimiliki penelitian 

eksperimen, Wilhelm mengemukakan beberapa syarat yang 

harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian 

eksperimen, yaitu: 1) Peneliti harus dapat menentukan kapan 

dan di mana akan melakukan penelitian, 2) penelitian 

terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi 

yang sama, 3) peneliti harus dapat mengontrol variabel yang 
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diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya, 4) diperlukan 

kelompok pembanding selain kelompok yang diberi 

perlakuan (Wilhelm Wundt dalam Alsa: 2004). 

PENELITIAN EX POST FACTO 

Penelitian ini disebut demikian, karena sesuai dengan arti 

ex-postfacto, yaitu “dari apa dikerjakan setelah kenyataan”, 

maka penelitian ini disebut sebagai penelitian sesudah 

kejadian. Penelitian ini juga sering disebut after the fact atau 

sesudah fakta dan ada pula peneliti yang menyebutnya 

sebagai retrospective study atau studi penelusuran kembali. 

Kerlinger (1993) mendefinisikan penelitian ex post facto adalah 

penemuan empiris yang dilakukan secara sistematis, peneliti 

tidak melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas 

karena manifestasinya sudah terjadi atau variabel-variabel 

tersebut secara inheren tidak dapat dimanipulasi. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ex 

post facto merupakan penelitian di mana variabel-variabel 

bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan 

variabel terikat dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, 

keterikatan antar variabel bebas dengan variabel bebas, 

maupun antar variabel bebas dengan variabel terikat, sudah 

terjadi secara alami, dan peneliti dengan setting tersebut ingin 

melacak kembali jika dimungkinkan apa yang menjadi faktor 

penyebabnya. 

Logika dasar pendekatan ex post facto serupa dengan 

pendekatan eksperimen. Tujuan kedua pendekatan ini adalah 

untuk membandingkan dua kelompok yang sama pada semua 

ciri yang relevan. Dengan demikian banyak jenis informasi 

yang diberikan oleh eksperimen dapat juga diperoleh melalui 
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analisis ex post facto. Dengan bahasa yang berbeda dapat 

dikatakan bahwa penelitian ex post facto bertujuan 

membandingkan dua atau tiga peristiwa yang sudah terjadi 

melalui hubungan sebab akibat dengan cara mencari sebab-

sebab terjadinya peristiwa berdasarkan pengamatan akibat-

akibat yang mungkin tampak dan teramati.  

Pernyataan yang sama dikemukakan oleh Watson bahwa 

penelitian ex post facto bertujuan untuk mencari penyebab 

perubahan perilaku dengan studi komparasi secara 

partisipatif tentang perilaku yang muncul pada saat sekarang 

dan perilaku yang tidak muncul dari suatu kejadian setelah 

variabel bebas terjadi. Sebagai contoh: kita akan menguji 

hipotesis bahwa perceraian dapat mengakibatkan 

penyimpangan perilaku anak-anak. Dalam situasi ini, kita 

tidak dapat mengeksperimenkan suatu keluarga untuk 

melakukan perceraian. Perceraian dalam hal ini merupakan 

variabel bebas yang tidak dapat dimanipulasikan. 

Macam-macam Ex Post Facto 

Penelitian Ex post facto dapat dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu correlational study dan criterion group study. Jenis pertama, 

correlational study juga popular disebut causal research dan yang 

kedua disebut causal compararative research, yaitu penelitian 

yang berusaha mencari informasi tentang mengapa terjadi 

hubungan sebab akibat. 

1.  Correlational Studi (Penelitian Korelasi) 

Penelitian ex post facto diartikan sebagai suatu 

penyelidikan yang menguji hubungan variabel yang terwujud 

sebelumnya. Jenis pendekatan penelitian ini seringkali 
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digunakan dalam bidang pendidikan, psikologis dan 

sosiologis karena sebagian besar variabel yang diselidiki 

dalam bidang-bidang tersebut tidak secara langsung dapat 

dimanipulasi oleh peneliti. 

Penelitian korelasi dalam bidang pendidikan, sosial, 

maupun ekonomi banyak dilakukan oleh para peneliti. 

Penelitian ini dilakukan, ketika mereka ingin mengetahui 

tentang kuat atau lemahnya hubungan variabel yang terkait 

dalam suatu objek atau subjek yang diteliti. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Gay yang dikutip Consueo G. Sevilla, 

penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan 

tindakan pengumpulan data guna menentukan, apakah ada 

hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting, 

karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, 

peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan 

penelitian.  

Penelitian korelasi, seperti yang dikatakan Gay, 

merupakan salah satu bagian penelitian Ex post facto karena 

peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan 

langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat 

hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien 

korelasi. Walaupun demikian, ada peneliti lain seperti di 

antaranya Nazir yang mengelompokkan penelitian korelasi ke 

dalam penelitian deskripsi. Pada sisi lain, menurut Nazir 

sebagaimana yang dikutip oleh Sukardi sering diperlukan 

sebagai penelitian deskriptif, karena penelitian tersebut juga 

berusaha menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Dalam 

penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan kondisi 
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sekarang dalam konteks kuantitatif yang direfleksikan dalam 

variabel.  

Penelitian korelasi mempunyai tiga karakteristik penting 

untuk para peneliti yang hendak menggunakannya. Tiga 

karakteristik tersebut, di antaranya adalah : 

1. Penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan 

penelitian tidak mungkin melakukan manipulasi dan 

mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. 

2. Memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam 

setting (lingkungan) nyata, dan  

3. Memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi 

yang signifikan. 

Penelitian korelasi mencakup pengumpulan data guna 

menentukan adakah hubungan antar variabel dalam subjek 

atau objek yang menjadi perhatian untuk diteliti. Penelitian 

korelasi, lebih tepat jika peneliti memfokuskan usahanya 

dalam mencapai informasi yang dapat menerangkan adanya 

fenomena yang kompleks melalui hubungan antar variabel. 

Sehingga, peneliti juga dapat melakukan eksplorasi melalui 

teknik korelasi parsial dimana peneliti mengeliminasi salah 

satu pengaruh variabel agar dapat dilihat hubungan dua 

variabel yang dianggap penting. 

Di bidang pendidikan, studi korelasi biasanya digunakan 

untuk melakukan penelitian terhadap sejumlah variabel yang 

diperkirakan mempunyai peranan signifikan dalam mencapai 

keberhasilan proses pembelajaran. Sebagai contoh, misalnya 

tentang pencapaian hasil belajar dengan motivasi internal, 

belajar strategi intensitas kehadiran mengikuti pelajaran dan 

sebagainya. 
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2.   Causal Comparative (Penelitian Kausal Komparatif) 

Metode penelitian yang erat dengan penelitian korelasi 

adalah penelitian causal comparative atau hubungan sebab 

akibat. Di dalam mengelompokkan jenis penelitian ini, ada 

ahli yang memasukkan penelitian kausal komparatif ini 

sebagai penelitian deskriptif. Alasan yang mendasarinya 

adalah bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan 

keadaan yang telah terjadi. Sementara itu, ada pula peneliti 

yang memasukkan penelitian kausal comparatif sebagai 

penelitian ex post facto dengan alasan bahwa dalam penelitian 

tersebut, variabel juga telah terjadi dan peneliti tidak berusaha 

memanipulasi atau mengontrolnya. Pada penelitian kausal 

komparatif, variabel penyebab dan variabel yang dipengaruhi 

telah terjadi dan diselidiki lagi dengan cara merunut kembali. 

Sebenarnya dalam penelitian kausal komparatif, peneliti 

juga dapat berusaha menentukan alasan atau penyebab status 

objek yang diteliti. Pendekatan dasar kausal komparatif 

melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dari 

mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel 

lainnya, kemudian berusaha mencari kemungkinan variabel 

penyebabnya. Atau dengan kata lain, dalam penelitian kausal 

komparatif peneliti berusaha mencermati pertanyaan 

penelitian what is the effect of X? sebagai contoh, apa pengaruh 

atau apa yang terjadi, jika seorang anak tanpa mengikuti 

sekolah taman kanak-kanak, kemudian langsung masuk kelas 

satu sekolah dasar? Dalam kasus pendidikan apa yang terjadi 

bila mahasiswa baru yang berasal dari SMU, tanpa melalui 

kuliah matrikulasi langsung mengambil mata kuliah teknik, 

sebagai halnya mahasiswa dari SMK?. 
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Dalam beberapa hal, penelitian ex post facto dapat 

dianggap sebagai kebalikan dari penelitian eksperimen. Studi 

ex post facto mulai dengan dua kelompok yang berbeda 

kemudian berusaha menetapkan sebab-sebab dari perbedaan 

tersebut. Penelitian ex post facto dimulai dengan 

menggambarkan keadaan sekarang, yang dianggap sebagai 

akibat dari faktor-faktor yang terjadi sebelumnya, kemudian 

mencoba menyelidiki ke belakang guna menetapkan faktor-

faktor yang diduga sebagai penyebab itu.  

Karakteristik Penelitian Ex Post Facto 

Ada tiga karakteristik penting yang perlu diketahui oleh 

para peneliti dalam kaitannya dengan penelitian korelasional 

yaitu: 

1.   Penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan 

peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan 

mengontrol variabel. 

2.  Memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam 

kondisi setting nyata. 

3.   Memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi 

yang signifikan. 

Pelaksanaan Penelitian Ex Post Facto 

Tidak adanya manipulasi perlakuan dan penempatan 

subyek secara acak menyebabkan validitas internal dalam 

penelitian ex post facto kurang dapat dikendalikan. Dengan 

kata lain, hipotesis tandingan yang logis sulit dibatasi. Akan 

tetapi, dengan perencanaan yang baik, hal tersebut dapat 

ditekan seminimal mungkin sehingga hasilnya akan 

mendekati penelitian eksperimen. Untuk mendapatkan hasil 



PANDUAN BAGI PENELITI PEMULA 

186   d 

yang demikian ini, peneliti perlu melalui langkah-langkah 

berikut ini: 

1. Perumusan masalah. Masalah yang ditetapkan harus 

mengandung sebab atau kausa bagi munculnya variabel 

dependen, yang dapat diketahui berdasarkan hasil-hasil 

penelitian yang pernah dilakukan atau penafsiran peneliti 

terhadap hasil observasi terhadap fenomena yang sedang 

diteliti.  

2. Setelah masalah dirumuskan, peneliti harus mampu 

mengidentifikasi hipotesis tandingan atau alternative 

yang mungkin dapat menerangkan hubungan antar 

variabel independent dan dependen.  

3. Penentuan kelompok subyek yang akan dibandingkan. 

Pertama-tama, kelompok yang dipilih harus memiliki 

karakteristik yang menjadi konsen penelitian. 

4. Pengumpulan data. Hanya data yang diperlukan yang 

dikumpulkan, baik yang berkenaan dengan variabel 

dependen maupun berkenaan dengan faktor yang 

dimungkinkan memunculkan hipotesis tandingan.  

PENELITIAN KASUS  

Penelitian kasus mengandung pengertian memilih suatu 

atau mungkin juga lebih dari satu kejadian atau gejala sosial 

untuk diteliti dengan menerapkan serangkaian metode 

penelitian. Lazimnya peneliti kasus akan memadukan metode 

pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Terdapat tiga 

tipe studi kasus (Stake: 1994): 

1. Studi kasus intrinsik, yaitu studi yang dilakukan karena 

peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik 

tentang suatu kasus khusus. Alasan pilihan atas sebuah 
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kasus bukan karena ia mewakili kasus-kasus lainnya, atau 

karena ia menggambarkan suatu sifat atau masalah 

khusus, melainkan karena dengan segala kekhususan dan 

kebersahajaannya kasus itu dalam dirinya memang 

menarik. 

2. Studi kasus instrumental, yaitu kajian atas suatu kasus 

khusus untuk memperoleh wawasan atas suatu isu untuk 

penyempurnaan teori. Dalam hal ini fungsi kasus itu 

adalah sebagai pendukung atau instrumen untuk 

membantu peneliti dalam memahami suatu permasalahan 

tertentu. 

3. Studi kasus kolektif, yaitu kajian atas sejumlah kasus yang 

serupa atau saling berbeda secara bersama-sama untuk 

mempelajari suatu gejala, populasi atau kondisi umum. 

Namun perlu diingat, ini bukan suatu studi kolektivitas, 

melainkan studi kasus instrumental yang diperluas 

sehingga mencakup sejumlah kasus. Sejumlah kasus 

tersebut dipilih atas dasar keyakinan bahwa pemahaman 

atas mereka akan membawa peneliti pada suatu 

pemahaman yang lebih baik, mungkin penteorian yang 

lebih baik tentang sejumlah besar kasus lainnya. 

Sebagai pilihan strategi penelitian, studi kasus baik 

dipergunakan jika, a) pertanyaan penelitian berkenaan dengan 

“bagaimana” dan “mengapa”, b) peluang peneliti sangat kecil 

untuk mengontrol peristiwa atau gejala sosial yang hendak 

diteliti, c) fokus penelitian adalah peristiwa atau gejala sosial 

kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 1996). 

Startegi studi kasus dapat ditempuh baik untuk tujuan 



PANDUAN BAGI PENELITI PEMULA 

188   d 

eksploratif maupun untuk tujuan-tujuan eksplanatif dan 

deskriptif.    

Studi kasus adalah studi mikro. Pernyataan ini tentu 

menimbulkan pertanyaan dapatkah seorang peneliti 

menerapkan strategi studi kasus jika juga berkepentingan 

untuk menarik generalisasi?. Jawabannya dapat jika yang 

dimaksud adalah generalisasi ke proposisi teoritis. Namun 

jika yang dimaksud adalah generalisasi terhadap suatu 

populasi, maka jawabannya tidak dapat karena hal itu adalah 

porsinya survei. Pernyataan ini dipertegas oleh Yin (1996) 

bahwa studi kasus bermanfaat untuk kepentingan 

pengembangan teori (generalisasi analitis), bukan untuk 

menghitung frekuensi (generalisasi statistic). 

Berbicara tentang prosedur baku dalam penelitian, studi 

kasus tidak memiliki hal tersebut, namun ada pedoman yang 

dapat dijadikan pedoman sebagai tuntunan umum, seperti di 

bawah ini. 

1. Penetapan kasus 

Penetapan kasus merupakan tahap pertama dalam studi 

kasus. Di samping itu, peneliti menetapkan tema atau topik 

studinya, merumuskan alasan dan tujuan melakukan studi 

kasus. Setelah itu menentukan tipe kasus sekaligus unit 

kasus yang akan dikaji.  

2. Menentukan fokus studi kasus 

Tugas peneliti selanjutnya setelah menentukan unit-unit 

kasus yang hendak diteliti, adalah menentukan fokus 

kajiannya, berupa pertanyaan-pertanyaan spesifik 

penelitian. Pada tahap ini peneliti menetapkan aspek-aspek 

yang hendak dipelajari dalam studi kasus tersebut, 
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informasi apa saja yang diperlukan untuk keperluan 

pemahaman atas ragam aspek itu, metode apa yang akan 

ditempuhnya untuk mengumpulkan informasi.  

3. Konseptualisasi 

Dalam studi kasus, kegiatan pengumpulan, pengolahan, 

dan penafsiran data dilakukan secara simultan dan siklikal. 

Dengan siklikal dimaksudkan bahwa penafsiran atas data 

dapat mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data 

tambahan, mengolahnya lagi dan kemudian 

menafsirkannya lagi. Keseluruhan proses ini dapat disebut 

sebagai proses konseptualisasi, yaitu mengembangkan 

bingkai konseptual atau bingkai teoritis berdasarkan 

tafsiran atas data empiris.  

4. Generalisasi 

Pada akhirnya studi kasus harus sedapat mungkin tiba 

pada suatu generalisasi analisis dalam wujud theorizing atas 

kasus atau gejala social yang menjadi obyek kajian.  

Studi kasus memiliki kelebihan di antaranya hasil 

penelitian lebih mudah dipahami, mendalam, rinci, dapat 

mengungkap pola hubungan atau pengaruh yang tidak 

terlihat lewat analisis statistik, dapat mengungkap pola-pola 

yang khas. Namun kekurangannya hasil penelitian tidak 

dapat digeneralisir dan bersifat pribadi.  

PENELITIAN SURVEI 

Penelitian survei merupakan salah satu penelitian 

kuantitatif yang amat luas penggunaannya. Pengumpulan 

data dari responden (sampel) yang banyak jumlahnya dengan 

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang 
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pokok merupakan ciri khas dari penelitian ini. Mengapa 

dikatakan demikian? Karena peneliti survei mempelajari 

sampel yang diambil dari populasi, yang kemudian peneliti 

inferensikan karakteristik populasi yang didefenisikan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ciri utama 

penelitian survei adalah data dikumpulkan dari responden 

(sampel) dari populasi, pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner, dan unit analisisnya adalah 

individu. Penelitian ini umumnya dipergunakan untuk hal-hal 

yang berhubungan dengan perilaku, sikap/kepercayaan/ 

pendapat, karakteristik, harapan, klasifikasi diri, dan 

pengetahuan sekarang atau masa lalu mengenai obyek-obyek.  

Dari segi keluasan lingkup, penelitian survei memiliki 

beberapa keuntungan, diantaranya: 1) peneliti dapat 

memperoleh informasi yang banyak dari populasi yang luas, 

dan 2) dengan penarikan sampel yang tepat, hasil penelitian 

survei akan akurat. Dengan demikian, penelitian survei dapat 

digunakan untuk maksud: 

a)  Penjajagan (eksploratif), penelitian ini bersifat terbuka, 

pengetahuan peneliti akan masalah yang akan diteliti 

masih kurang untuk melakukan studi deskriptif. Contoh 

pertanyaan studi eksploratif seperti: menurut Anda 

bagaimanakah cara pengelolaan kelas yang efektif? 

Pertanyaan tersebut kelihatannya sederhana, namun 

sebelum terkumpul sejumlah jawaban, belum jelas 

bagaimana pola jawaban responden terhadap pertanyaan 

tersebut.  

b)  Deskriptif, penelitian ini bermaksud untuk melakukan 

pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial 
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tertentu, misalnya preferensi terhadap politik tertentu, 

pengangguran, perceraian dan lain-lain.  

c)  Penjelasan yakni untuk menjelaskan hubungan kausal 

dan pengujian hipotesa. Dalam penelitian ini peneliti 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel 

melalui pengujian hipotesa. Perbedaan pokok antara 

penelitian deskriptif dan penelitian penjelasan pada sifat 

analisanya, bukan pada sifat datanya.  

d)  Evaluasi, penelitian ini berangkat dari pertanyaan pokok 

adalah sampai sejauh mana tujuan yang ditetapkan pada 

awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan 

tercapai. Secara umum penelitian evaluasi terbagi dua: 

evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif 

bertujuan untuk melihat dan meneliti pelaksanaan suatu 

program, mencari umpan balik untuk memperbaiki 

pelaksanaan program. Evaluasi sumatif biasanya 

dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur 

apakah tujuan program tercapai.  

e)  Prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang 

akan datang. Hasil survei dapat digunakan untuk 

mengadakan prediksi mengenai fenomena sosial tertentu, 

seperti survei sampel menyangkut pendapat umum 

mengenai keadaan sosial dan politik, dan lain-lain. 

Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Survei 

Hamid Darmati menguraikan beberapa teknik 

pengumpulan data dalam penelitian survei, sebagai berikut: 

1. Peneliti sangat dianjurkan menggunakan kuesioner. 
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2. Peneliti dimungkinkan melakukan wawancara kepada 

respoden, dan dapat menggunakan pedoman wawancara 

atau secara bebas. 

3. Peneliti juga dapat memanfaatkan dokumen yang ada 

sebagai sumber informasi atau catatan pribadi yang 

relevan. 

4. Peneliti juga dimungkinkan melakukan observasi kepada 

responden yang diteliti dan dianjurkan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah dikembangkan berdasarkan 

keadaan subyek yang diteliti atau menggunakan alat 

bantu seperti, kamera film, foto, atau mencatat secara 

langsung (Darmadi: 2013). 

Mengingat kuesioner merupakan instrumen pokok dalam 

penelitian survei serta merancang pertanyaan yang diajukan 

dalam kuesioner bukanlah pekerjaan mudah, maka peneliti 

survei perlu memperhatikan aturan-aturan dalam merancang 

pertanyaan. Aturan yang dimaksud adalah: 

1.  Peneliti harus selalu mengingat pertanyaan penelitiannya, 

sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam 

kuesioner berkaitan dengan pertanyaan penelitian. 

2.  Peneliti harus memutuskan dengan tegas apa yang ingin 

diketahui dan data apa yang ingin didapatkan dari 

responden. 

3.  Tempatkan diri dalam posisi responden, artinya peneliti 

sebaiknya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat dalam kuesioner. 

4.  Peneliti harus menghindari kata/istilah ambigu dalam 

pertanyaan. Penggunaan kata “sering”, “biasanya”, dan 
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“hampir selalu” sebagai ukuran frekuensi harus 

dihindari.  

5.  Pertanyaan-pertanyaan sebaiknya ditulis dengan jelas dan 

singkat. 

6. Hindari double-barrelled question, artinya hindari 

menanyakan pendapat tentang dua hal atau lebih yang 

berbeda dalam satu pertanyaan. Seperti pertanyaan: 

Seberapa puas Anda dengan tunjangan kinerja dan iklim kerja 

Anda? Pertanyaan ini menanyakan dua hal sekaligus, 

yakni kepuasaan terhadap tunjangan sertifikasi dan 

kepuasaan terhadap iklim kerja. Jika responden puas 

dengan tunjangan sertifikasi yang mereka terima tetapi 

tidak puas dengan iklim kerja mereka, maka responden 

akan kesulitan dalam menjawab pertanyaan tersebut.  

7.  Hindari pertanyaan yang sangat umum, karena akan 

menyulitkan responden dalam merespon pertanyaan 

tersebut. Pertanyaan “seberapa puas Anda dengan pekerjaan 

Anda?” Pertanyaan tersebut kurang spesifik, karena kata 

“pekerjaan” bisa dimaknai pada upah, iklim kerja, hasil 

pekerjaan atau pekerjaan itu sendiri, atau semuanya? 

Wawancara dalam Penelitian Survei 

Metode lain yang dipergunakan dalam mengumpulkan 

data pada penelitian survei adalah wawancara. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu yang 

menarik minat peneliti, dipergunakan untuk mengumpulkan 

data atau keterangan lisan dari responden melalui suatu 

percakapan yang sistematis dan terorganisir. Secara garis 

besar, wawancara dapat dibedakan atas wawancara 

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur dan dalam 
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pelaksanaannya dapat dilakukan dalam wawancara tatap 

muka atau wawancara melalui telepon.  

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti jika ingin 

mengetahui secara jelas informasi yang dibutuhkan, dan 

peneliti memiliki daftar pertanyaan yang sudah disusun 

sebelumnya.  

Wawancara tak terstruktur tidak memiliki setting 

wawancara dengan urutan pertanyaan yang direncanakan 

yang akan diajukan kepada responden. Dalam 

pelaksanaannya, peneliti hanya mempunyai satu daftar 

tentang topik atau masalah penelitian yang sering disebut 

dengan interview guide. Penyampaian dan peruntutan 

pertanyaan akan bervariasi antara wawancara yang satu 

dengan wawancara lainnya. Maksud utama penggunaan 

wawancara tak berstruktur adalah menggali beberapa faktor 

dalam situasi yang mungkin menjadi pusat untuk masalah 

utama penelitian. Di samping itu, juga dapat dipergunakan 

sebagai studi pendahuluan yang kemudian peneliti dapat 

memformulasi satu ide tentang variabel yang butuh 

penyelidikan mendalam.  

PENELITIAN TINDAKAN (ACTION RESEARCH) 

Penelitian tindakan bisa memiliki makna bermacam-

macam, tergantung pada referensi yang digunakan sebagai 

acuan. Namun dari berbagai literatur yang membahas tentang 

action research dapat ditarik persamaan makna, bahwa action 

research merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja sistem 

organisasi atau masyarakat agar lebih efektif dan efisien.   

Stringer (1996) mengartikan action research sebagai 

disciplined inquiry (research) which seeks focused efforts to improve 
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the quality of people’s organizational, community and family lives. 

Sedangkan Carr dan Kemmis, dalam McNiff (1988) 

mengartikan action research dengan …a form of self-reflective 

inqury undertaken by participants (teacher, students or principals, 

for example) in social (including educational) situation in order to 

improve the rationality and justice of (a) their own social or 

educational practices, (b) their understanding of these practices, and 

(c) the situations (and institutions) in which these practices are 

carried out. 

Dari dua defenisi di atas dapat dipahami bahwa 

penelitian tindakan merupakan upaya yang ditujukan untuk 

memperbaiki keadaan atau memecahkan masalah yang 

dihadapi. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian tindakan 

adalah kegiatan penelitian untuk memperoleh manfaat praktis 

dengan melakukan tindakan secara kolaboratif dan 

partisipatif. Kolaborasi artinya ada kerjasama antara berbagai 

disiplin ilmu, keahlian, dan profesi dalam memecahkan 

masalah. Sedangkan partisipatif adalah dilibatkannya 

khalayak sasaran dalam mengidentifikasi masalah, 

merencanakan, melaksanakan kegiatan, dan melakukan 

kegiatan akhir.  

Dengan bahasa yang berbeda dapat pula dikatakan 

bahwa penelitian tindakan adalah penelitian yang berorientasi 

pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu 

atau pemecahan masalah pada suatu kelompok subyek yang 

diteliti dan mengamati tingkat keberhasilan atau akibat 

tindakannya, untuk kemudian diberikan tindakan lanjutan 

yang bersifat penyempurnaan atau penyesuaian dengan 

kondisi dan situasi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. 
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Terdapat dua kata kunci dalam penelitian tindakan, yaitu 

pemecahan masalah (problem solving) dan peningkatan 

(improving) kinerja sistem. Dengan demikian kehadiran action 

research harus dilandasi oleh satu atau dua alasan berikut: 1) 

dirasa ada masalah pada sebuah sistem kerja dan 2) prestasi 

kerja (achievement) sistem kerja menurun atau tidak optimal. 

Hadirnya penelitian tindakan sebagai salah satu metode 

penelitian dilatar belakangi oleh beberapa keadaan. Pertama, 

para peneliti dan praktisi merasakan bahwa penelitian 

konvensional bergerak secara berjarak dengan pengalaman 

sehari-hari atau bersifat tekstual. Kedua, temuan penelitian 

konvensional sering gagal dalam memecahkan masalah yang 

bersifat kasus dan lokal. Ketiga, aplikasi temuan penelitian 

konvensional terlalu lama untuk bisa dinikmati oleh subyek. 

Keempat, proses riset formal sering bersifat dehumanistik, di 

mana memperlakukan manusia sebagai obyek pengamatan 

seakan-akan manusia itu adalah benda materiil yang tidak 

punya jiwa dan perasaan. Kelima, ada kebutuhan untuk 

segera dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat, organisasi, kelompok, di mana pada sisi lain 

penelitian konvensional tidak dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut. Keenam, ada kebutuhan untuk segera meningkatkan 

kinerja sistem.  

Penelitian tindakan hadir sebagai jawaban atas 

permasalahan di atas, di mana penelitian tindakan bergerak 

secara tak berjarak bahkan melebur dengan pengalaman 

sehari-hari, dapat memecahkan masalah secara kasuistik dan 

lokal, temuannya bersifat langsung dan telah terancang.   
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Prinsip-prinsip Penelitian Tindakan  

Agar peneliti memperoleh informasi dan tidak menyalahi 

kaidah yang ditentukan, perlu kiranya peneliti memahami 

prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sedang 

melakukan penelitian tindakan. Adapun prinsip-prinsip 

dimaksud adalah sebagai berikut.  

1. Kegiatan nyata dalam situasi rutin. Penelitian tindakan 

dilakukan oleh peneliti tanpa mengubah situasi rutin. 

Mengapa? Jika penelitian dilakukan dalam situasi lain, 

hasilnya tidak dapat dijamin akan dapat dilaksanakan lagi 

dalam situasi aslinya. Oleh karena itu penelitian tindakan 

tidak perlu mengadakan waktu khusus, tidak mengubah 

jadwal yang sudah ada. 

2. Adanya kesadaran untuk memperbaiki diri. Penelitian 

tindakan didasarkan atas sebuah filosofi bahwa setiap 

manusia tidak suka atas hal-hal yang statis, tetapi selalu 

menginginkan sesuatu yang lebih baik. Peningkatan diri 

untuk hal yang lebih baik ini dilakukan terus-menerus 

sampai tujuan tercapai, tetapi sifatnya hanya sementara, 

karena dilanjutkan lagi dengan keinginan untuk lebih 

baik yang datang susul menyusul. Dengan kata lain, 

penelitian tindakan dilakukan bukan karena ada paksaan 

atau permintaan dari pihak lain, tetapi harus atas dasar 

sukarela, dengan senang hati, karena menunggu hasil 

yang diharapkan lebih baik dari hasil yang lalu, yang 

dirasakan belum memuaskan dan perlu ditingkatkan. 

3. SWOT sebagai dasar berpijak. Penelitian tindakan harus 

dimulai dari melakukan analisis SWOT, terdiri dari 

unsur-unsur S (Strength) kekuatan, W (Weaknesses) 
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kelemahan, O (Opportunity) kesempatan, dan T (Threat) 

ancaman. Empat hal tersebut dilihat dari sudut guru yang 

melaksanakan maupun siswa yang dikenai tindakan. 

Dengan berpijak pada hal-hal yang disebutkan, penelitian 

tindakan dapat dilaksanakan hanya apabila ada 

kesejalanan antara kondisi yang ada pada guru dan juga 

pada siswa. Tentu saja pekerjaan guru sebelum 

menentukan jenis tindakan yang akan dicobakan, 

memerlukan pemikiran yang matang. 

4. Upaya empirik dan sistemik. Prinsip keempat ini 

merupakan penerapan dari prinsip ketiga. Dengan telah 

dilakukannya analisis SWOT, tentu saja apabila guru 

melakukan penelitian tindakan, sudah mengikuti prinsip 

empirik (terkait dengan pengalaman) dan sistemik, 

berpijak pada unsur-unsur yang terkait dengan 

keseluruhan sistem yang terkait dengan objek yang 

sedang digarap. Jika guru mengupayakan cara mengajar 

baru, harus juga memikirkan tentang sarana pendukung 

dan hal-hal yang terkait dengan cara baru tersebut.  

5. Ikuti SMART dalam perencanaan. SMART merupakan 

singkatan dari lima huruf bermakna.  

•  Specific: khusus, tidak terlalu umum 

•  Managable, dapat dikelola dan dilaksanakan 

•  Acceptable, dapat diterima lingkungan, atau achievable, 

dapat dicapai atau dijangkau. 

• Realistic, operasional, tidak di luar jangkauan. 

• Time-bound, diikat oleh waktu, terencana.  
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Ketika peneliti menyusun rencana tindakan, harus 

mengingat hal-hal yang disebutkan dalam SMART. 

Tindakan yang dipilih peneliti harus khusus, tidak sulit 

dilakukan, dapat diterima oleh subjek yang dikenai 

tindakan dan lingkungan, nyata bermanfaat bagi dirinya 

dan subjek yang dikenai tindakan. Selain itu yang sangat 

penting adalah bahwa tindakan tersebut sudah tertentu 

jangka waktunya. Penelitian tindakan dapat direncanakan 

dalam waktu satu bulan, satu semester, atau satu tahun. 

6. Bukan seperti biasanya, tetapi harus cemerlang. 

Penelitian tindakan harus dapat menunjukkan bahwa 

tindakan yang diberikan kepada siswa memang berbeda 

dari apa yang sudah biasa dilakukan. Sesuai dengan 

prinsip nomor 2, yaitu adanya kesadaran dan keinginan 

untuk meningkatkan diri, apa yang sudah ada, tindakan 

yang dilakukan harus berbeda dari biasanya, karena yang 

biasa sudah jelas menunjukkan hasil yang kurang 

memuaskan. Oleh karena itu guru melakukan tindakan 

yang diperkirakan dapat memberikan hasil yang lebih 

baik. 

7. Terpusat pada proses, bukan semata-mata hasil. 

Penelitian tindakan merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh guru atau peneliti untuk memperbaiki atau 

meningkatkan hasil, dengan mengubah cara, metode, 

pendekatan atau strategi yang berbeda dari biasanya. 

Cara, metode, pendekatan atau strategi tersebut berupa 

proses yang harus diamati secara cermat, dilihat 

kelancarannya, kesesuaian dengan dan penyimpangan-

nya dari rencana, kesulitan atau hambatan yang dijumpai, 
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dan lain-lain aspek yang berkaitan dengan proses. Sejauh 

mana proses ini sudah memenuhi harapan, lalu dikaitkan 

dengan hasil setelah satu atau dua kali tindakan berakhir. 

Dengan kata lain, dalam melaksanakan penelitian, 

peneliti tidak harus selalu berpikir dan mengejar hasil, 

tetapi mengamati proses yang terjadi. Hasil yang 

diperoleh merupakan dampak dari prosesnya. 

Salah satu jenis dari penelitian tindakan adalah penelitian 

tindakan kelas. Pembahasan lebih rinci terkait dengan 

penelitian tindakan kelas akan dibahas pada bab berikutnya. 
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BAB IX 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 
-fe- 

 

 

 

 

 

 

 

 

embelajaran merupakan aktivitas yang sangat 

kompleks. Selain kompleks, pembelajaran juga 

merupakan suatu sistem yang terbangun atas berbagai 

komponen, seperti tujuan pembelajaran, pendidik (guru), 

peserta didik (siswa), bahan ajar, metode mengajar, media, 

alat, lingkungan pembelajaran,  situasi belajar, proses 

pembelajaran, dan sebagainya.  

Sebagai sistem yang kompleks, dalam usaha mencapai 

tujuannya, pembelajaran akan selalu menghadapi berbagai 

kerumitan yang bisa menjadi kendala dalam prosesnya. 

Kerumitan itu tidak hanya pada siswa atau guru, melainkan 

pada semua komponen yang membangun atau terlibat dalam 

aktivitas pembelajaran.  

P 
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Kondisi seperti ini, mengharuskan setiap orang yang 

terlibat dalam kegiatan pembelajaran harus menyadari bahwa 

proses pembelajaran bukan hal sederhana. Pembelajaran 

membutuhkan kesiapan dan perencanaan  yang matang pada 

semua komponen pembelajaran, baik berupa perangkat keras, 

seperti alat dan media pembelajaran, maupun  pada perangkat 

lunak seperti perencanaan, program pembelajaran, dan 

kesiapan mental, baik para  pendidik/guru, maupun para 

siswa. 

Begitu kompleksnya kegiatan pembelajaran, sehingga 

dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai 

permasalahan yang timbul dalam kegiatan pembelajaran, serta 

penawaran solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan 

pembelajaran. Kesemuanya itu tidak hanya ditujukan pada 

peningkatan hasil belajar, melainkan yang paling penting 

adalah perbaikan proses pembelajaran. Asumsinya adalah 

bahwa jika proses pembelajaran berjalan dengan baik, maka 

dengan sendirinya hasil pembelajaran akan mengalami 

peningkatan. 

Oleh karena, itu dibutuhkan upaya sungguh-sungguh 

terutama pihak guru atau pengajar untuk memaksimalkan 

perbaikan proses pembelajaran. Dalam rangka memperbaiki 

proses pembelajaran, dibutuhkan pemahaman yang sempurna 

melalui sebuah penelitian yang mendalam untuk memahami 

dan mendalami setiap hambatan yang muncul dalam aktivitas 

dan proses pembelajaran. Dengan disadari ditemukannya 

berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran, seorang 

guru sudah dapat memikirkan dan membuat perencanaan 



PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN 

c   203 

untuk mengatasi hambatan tersebut. Inilah yang menjadi 

kegiatan utama dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Salah satu jalan untuk dapat memahami dan mencari 

solusi dari persoalan yang dihadapi oleh para guru dalam 

pembelajaran adalah dengan mengadakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Dengan melaksanakan penelitian 

tindakan kelas, seorang guru tidak hanya memahami adanya 

hambatan dalam proses pembelajaran yang harus segera 

ditangani, melainkan sudah dapat memikirkan sekaligus 

mencoba berbagai alternatif pemecahanannya.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat membuka 

wawasan seorang guru mamahami kompleksitas 

pembelajaran, sekaligus memikirkan pemecahan setiap 

masalah yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan 

kualitas pembelajaran akan semakin baik, yang tujuan 

utamanya adalah meningkatkan hasil belajar. 

Tindakan yang diambil berdasarkan hasil penelitian, 

sangat berbeda hasilnya dibandingkan dengan sebuah 

tindakan dilakukan tidak berdasarkan data, atau hanya 

meraba-raba dan menguji coba suatu tindakan tanpa 

perencanaan yang matang, karena tidak didasarkan pada data 

empirik yang pasti. 

Dalam buku kecil ini dijelaskan secara sederhana tentang 

PTK, agar mudah dipahami dan diimplementasikan, terutama 

para guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Buku 

kecil ini memuat uraian tentang: 

1. Konsep dasar Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

2. Prinsip dan model PTK.  

3. Tahapan Pelaksanaan PTK 
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4. Penggunaan metodologi pada PTK  

5. Membuat Proposal PTK  

6. Membuat Laporan PTK 

KONSEP DASAR PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

Pengertian PTK 

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian PTK 

dari beberapa pakar dan berbagai sumber. 

1. PTK adalah bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 

pelaku tindakan, dilakukan untuk meningkatkan 

kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka 

dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman 

terhadap tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki 

kondisi praktik pembelajaran yang dilakukan (Proyek 

PGSM Diknas, 1999).  

2. Penelitian Tindakan Kelas merupakan suatu penelitian 

yang mengangkat masalah-masalah aktual yang dihadapi 

oleh guru di lapangan (Wibawa, 2004: 3).  

3. Penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelaahan 

penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan 

tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki 

dan/atau meningkatkan praktik-praktik/proses pem-

belajaran di kelas secara lebih proporsional (Sukidin dkk 

2002:16).  

4. PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di 

kelasnya sendiri dengan cara; (1) merencanakan, (2) 

melakukan, dan (3) merefleksikan tindakan secara 

kolaboratif dan partisipatif dengan tujuan memperbaiki 

kinerja guru, sehingga hasil belajar siswa meningkat 

(Wijaya Kusumah et.al, 2012). 
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5. PTK adalah penelitian tindakan yang dilaksanakan oleh 

guru di dalam kelas. PTK adalah rangkaian “riset 

tindakan, riset tindakan, riset tindakan…” yang dilakukan 

dalam rangkaian guru memecahkan masalah (Wijaya 

Kusumah et.al, 2012). 

6. Fokus PTK adalah proses belajar mengajar di kelas 

(termasuk belajar di luar kelas (laboraturium, karya 

wisata), dan bukan pada input kelas (Kunandar, 2016: 66).  

Untuk memudahkan memahami tentang Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK), maka dari beberapa pengertian di atas, 

dapat disederhanakan sebagai berikut:  

a. PTK adalah penelitian yang dilaksanakan di dalam  dan 

di luar kelas (dianggap sebagai kelas) untuk memperbaiki 

proses, bukan hasil belajar. 

b. PTK hanya bisa dilaksanakan oleh guru yang memiliki 

kelas, atau peneliti (orang lain) yang berkolaborasi 

dengan guru kelas.  

c. PTK harus dilaksanakan secara kolaboratif, baik sesama 

guru (teman sejawat) atau peneliti mitra. 

d. PTK bertujuan untuk memperbaiki proses atau praktik 

pembelajaran, bukan input atau hasil belajar. 

e. PTK dilaksanakan dalam sebuah siklus yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan observasi yang selalu 

diakhiri dengan refleksi, kemudian dilanjutkan dengan 

mengadakan musyawarah antara anggota kolaborasi 

untuk membuat dan menentukan perencanaan pada 

siklus berikutnya. 
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Kekeliruan yang biasa dilakukan oleh para mahasiswa 

non guru, adalah mereka membuat perencanaan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan membayangkan berbagai 

kemungkinan permasalahan yang terjadi di suatu sekolah 

atau kelas, padahal mereka, para mahasiswa, bukan guru di 

sekolah atau kelas tersebut. Hal ini akan bermasalah, karena 

belum tentu apa yang dibayangkan, benar-benar terjadi. 

Kalaupun itu terjadi, mereka, para mahasiswa, tersebut tidak 

memahami proses terjadinya, sehingga pada saat membuat 

perencanaan mereka akan mengalami hambatan, yang 

berakibat pada gagalnya penelitian itu. Tentu hal seperti ini 

akan menimbulkan kerugian, terutama dari segi waktu. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) hanya bisa dilakukan 

oleh guru di satu kelas, bukan di satu sekolah, karena setiap 

kelas pada satu sekolah mengalami permasalahan yang 

berbeda dalam proses pembelajaran. Demikian pula, bagi 

mereka yang belum menjadi guru dan belum memiliki kelas, 

tidak bisa melakukan PTK, termasuk mahasiswa murni.  Para 

mahasiswa yang bukan guru bisa saja melakukan PTK dengan 

syarat mereka harus melakukan observasi awal minimal 

sekitar dua minggu atau satu bulan mengadakan magang di 

kelas yang akan dijadikan lokasi penelitian. Dalam aktivitas 

magang itulah mereka mengadakan observasi dan 

membangun kolaborasi dengan guru di kelas itu. Mereka 

terlebih dahulu harus mendiskusikan dengan guru kelas 

berbagai kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran 

sambil mengamati proses yang berlangsung untuk dicarikan 

solusi melalui penelitian.  
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Setelah mereka, para mahasiswa, sudah memahami 

benar-benar permasalahan yang dialami atau sudah 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, barulah para 

mahasiswa mengusulkan rencana penelitiannya. 

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki berbagai 

tujuan.  Menurut Kunandar (2016: 200), tujuan PTK antara 

lain: 

1. Untuk memecahkan permasalahan ”nyata”  yang terjadi 

di dalam kelas yang dialami langsung dalam interaksi 

antara guru dengan siswa yang sedang belajar, 

meningkatkan profesionalisme guru, dan menumbuhkan 

budaya akademik di kalangan para guru.  

2. Peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara 

terus-menerus mengingat masyarakat berkembang secara 

cepat. Setiap perubahan yang terjadi, akan berimplikasi 

pada faktor lain, termasuk pembelajaran. 

3. Peningkatan relevansi pendidikan, hal ini dicapai melalui 

peningkatan/perbaikan  proses pembelajaran.  

4. Sebagai alat training in-service, yang memperlengkapi 

guru dengan skill dan metode baru, mempertajam 

kekuatan analitisnya dan mempertinggi kesadaran 

dirinya.  

5. Sebagai alat untuk memasukkan pendekatan tambahan 

atau inovatif terhadap sistem pembelajaran yang 

berkelanjutan yang biasanya menghambat inovasi belajar 

siswa.  

6. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga 

kependidikan.  
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7. Menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan 

sekolah, sehingga tercipta sikap proaktif dalam 

melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran 

secara berkelanjutan.  

8. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, 

peningkatan atau perbaikan proses pembelajaran di 

samping untuk meningkatkan relevansi dan mutu hasil 

pendidikan, juga ditunjukkan untuk meningkatkan 

efisiensi pemanfaatan sumber-sumber daya yang 

terintegrasi di dalamnya.  

Berdasarkan tujuan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa PTK mempunyai tujuan yang amat luas, sehingga 

sangat perlu dilaksanakan di setiap lembaga pendidikan, 

khususnya sekolah, yang menangani dan bertanggung jawab  

atas pelaksanaan proses pembelajaran dan transfer ilmu dan 

keterampilan kepada para peserta didik. 

Pada dasarnya tujuan-tujuan PTK dapat diarahkan pada 

tiga komponen, yaitu: 

a. Bagi guru/peneliti: 

1) Meningkatkan profesionalitas guru 

2) Menimbulkan budaya akademik pada guru 

3) Merupakan tempat latihan para guru 

4) Mempertajam kekuatan analitis dan meningkatkan 

kepercayaan diri. 

5) Membangun budaya akademik. 

b. Bagi Proses Pembelajaran: 

1) Meningkatkan kualitas praktik pembelajaran di kelas 

2) Memperbaiki mutu pembelajaran secara terus menerus 

(berkesinambungan) 
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3) Menumbuhkan budaya akademik di sekolah 

4) Pengelolaan pembelajaran menjadi efisien. 

5) Terpecahkannya permasalahan nyata yang terjadi di 

dalam kelas yang dialami langsung dalam interaksi 

antara guru dengan siswa yang sedang belajar. 

c. Bagi Sekolah: 

1) Meningkatkan profesionalitas sumber daya pendidikan 

yang terintegrasi di sekolah. 

2) Ditemukan inovasi terhadap sistem pembelajaran di 

sekolah, pembelajarann tidak monoton dan 

membosankan. 

Dapat disimpulkan bahwa PTK merupakan salah satu 

bentuk penelitian tindakan (action research) yang memberikan 

manfaat yang sangat besar bagi perbaikan proses 

pembelajaran. Pelaksanaan PTK yang kontinyu, dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran, yang sasaran akhirnya 

adalah peningkatan kualitas peserta didik.  

Pentingnya PTK (Bagi Guru)  

1. Membuat guru peka dan tanggap terhadap dinamika 

pembelajaran di kelas. 

2. Meningkatkan kinerja guru. 

3. Guru mampu memperbaiki proses pembelajaran. 

4. Tidak mengganggu tugas pokok guru. 

5. Guru menjadi kreatif. 

6. Guru telah melaksanakan pembelajaran yang reflektif. 

7. Guru dengan cepat memikirkan cara memecahkan 

masalah yang dihadapi. 

8. PTK menjembatani kesenjangan antara teori dengan fakta.  
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Proses pembelajaran merupakan pekerjaaan yang rumit 

dan memicu munculnya permasalahan yang kompleks dan 

terus menerus dalam bentuknya yang sangat bervariasi.  

Seorang guru dituntut penguasaan yang sempurna serta 

kepekaan untuk selalu kreatif mencari solusi terhadap 

persoalan yang muncul sepanjang proses pembelajaran itu 

berlangsung. 

Bagi seorang guru yang kreatif dan inovatif, Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan jawaban untuk mengasah 

kreativitas dan kepekaan terhadap permasalahan untuk lebih 

meningkatkan kualitas pembelajarannya.  

Melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK), seorang guru 

memiliki kepekaan dan daya tanggap yang tinggi terhadap 

dinamika permasalahan yang muncul dalam proses 

pembelajaran. Dengan PTK, seorang guru dapat 

meningkatkan kinerjanya tanpa harus meninggalkan tugas 

pokoknya, karena PTK berlangsung dalam kelas yang sedang 

dihadapinya. PTK membuat seorang guru selalu berusaha 

untuk merefleksi setiap pembelajaran yang dilaksanakannya, 

yang berarti bahwa ia telah berusaha  mencari dan 

menemukan jawaban setiap permasalahan pembelajaran. 

Dengan PTK seorang guru dapat menjembatani kesenjangan 

antara teori yang dibuat dengan “merenung” dan praktik 

“riil” yang terjadi di lapangan dalam bentuk kegiatan empirik. 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) akan menjawab 

permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran 

melalui dua jawaban mendasar dalam penelitian, yaitu 

jawaban teoretis dan jawaban empirik terhadap  

permasalahan penelitian. 
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Prinsip-prinsip Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Sebagaimana halnya dengan jenis penelitian lainnya, PTK 

memiliki prinsip-prinsip atau ketentuan yang sulit 

ditinggalkan atau diubah. Menurut Kunandar (2016) prinsip 

PTK adalah sebagai berikut: 

1. Tidak boleh mengganggu PBM 

2. Tidak boleh terlalu menyita waktu. 

3. Metodologi yang digunakan harus terpercaya dan tepat. 

4. Masalah yang dikaji harus “benar-benar ada” dan “nyata” 

dihadapi guru. 

5. Memegang etika kerja (minta izin, membuat laporan). 

6. Bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

pembelajaran. 

7. Menjadi media untuk berpikir kritis dan sistematis.  

8. Menjadikan guru terbiasa melakukan aktivitas.  

9. Hendaknya dimulai dari permasalahan pembelajaran 

yang benar-benar terjadi, bukan “apa yang diharapkan” 

terjadi. 

10. Pengumpulan data tidak terlalu rumit, sehingga  menyita 

waktu dan mengganggu tugas utama guru (Kunandar 

2016). 

Melihat prinsip-prinsip di atas, jelas bahwa PTK tidak 

merugikan, baik guru, siswa, ataupun proses pembelajaran, 

bahkan memberikan keuntungan pada semua komponen yang 

terlibat di dalamnya.  

Perlu diperhatikan, bahwa PTK dilaksanakan dalam kelas 

sambil proses pembelajaran berlangsung, sehingga tidak 

mengganggu PBM, tidak menyita waktu, masalah yang diteliti 

benar-benar nyata, riil , bukan perkiraan atau kemungkinan, 
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pelaksanaannya didasarkan pada etika kerja penelitian yakni 

memiliki izin dan ada laporan penelitian. Tujuannya adalah 

untuk memperbaiki proses pembelajaran, karena memang 

berangkat dari permasalahan nyata dalam proses 

pembelajaran. PTK juga mengasah kreativitas guru, serta 

pengumpulan datanya tidak rumit, karena dilaksanakan 

dalam kelas dan berlangsung seiring dengan pelaksanaan 

pembelajaran. 

MODEL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

Dalam penelitian tindakan kelas, banyak model atau 

desain yang dikembangkan para ahli. Para guru dapat 

memilih model mana yang familiar bagi seorang calon peneliti 

PTK, karena semuanya memiliki tujuan yang sama yakni 

mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses 

pembelajaran. Model-model tersebut di antaranya adalah: 

1. Model Kurt Lewin  

2. Model Kemmis McTaggar  

3. Model Dave Ebbut  

4. Model John Elliot 

5. Model Hopkins 

6. Model McKernan dll.  

Dalam tulisan ini  tidak mengulas satu persatu model itu, 

dengan pertimbangan bahwa penjelasan tentang hal tersebut 

banyak ditemukan dalam buku-buku PTK yang beredar di 

pasaran.  Tulisan ini dimaksudkan agar pelaksanaan PTK 

menjadi mudah dan sederhana dipahami, sehingga tidak 

menjadi beban bagi para guru untuk melaksanakannya. 

Banyak guru yang enggan melaksanakan PTK karena 
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dianggapnya rumit dan sulit untuk dilakukan. 

Tulisan ini hanya menawarkan satu jenis model PTK yang 

cukup sederhana, mudah dipahami dan dilaksanakan, namun 

tidak keluar dari jalur PTK yang disepakati oleh para ahli. 

Misalnya model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin seperti 

terlihat di bawah ini:  

Gambar 9.1. Siklus Pelaksanaan PTK Menurut Kurt Lewin 
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TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN 

KELAS 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) secara garis besarnya 

dilaksanakan melalui empat (4) tahap, yaitu: 

Tahap 1. Perencanaan 

Pengembangan rencana tindakan untuk meningkatkan 

apa yang telah terjadi. Perencanaan, meliputi: 

a. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah, yaitu upaya mengenal secara jelas 

dan rinci apa yang akan diteliti (masalah nyata dalam 

pembelajaran), dengan jalan mengajukan sebanyak-

banyaknya pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang 

mau diteliti. Untuk mengidentifikasi masalah, harus didahului 

dengan pemahaman tentang “apa itu masalah?” 

Banyak peneliti yang karena salah mengawali rencana 

penelitiannya, bukan berangkat dari masalah, maka ia 

mengalami hambatan dalam penelitian. 

Secara sederhana masalah adalah “sesuatu yang tidak 

beres, atau tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai 

dengan  teori, atau yang seharusnya”. Umpamanya: Peneliti 

ingin meneliti sebuah fokus (penelitian kualitatif) misalnya 

“motivasi belajar  siswa rendah”.  Dikatakan tidak beres karena 

keinginan, teori atau yang seharusnya, tidak sesuai dengan 

kenyataan, fakta, karena mestinya dalam belajar “motivasi 

harus tinggi”. Dalam hal ini, peneliti dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan misalnya: 

1. Mengapa motivasi siswa rendah ? 

2. Bagaimana metode mengajar guru ? 
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3. Bagaimana ketersediaan media pembelajaran? 

4. Bagaimana penguasaan guru tentang bahan ajar ? 

5. Bagaimana hubungan antara guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran? 

6. Bagaimana cara guru memberi motivasi ? 

7. Bagaimana mengaktifkan siswa dalam PBM ? 

8. Mengapa banyak siswa yang keluar masuk ketika guru 

mengajar? 

9. Mengapa ketika guru mengajar, siswa tidak serius? 

10. Mengapa siswa malas mengerjakan PR?  

11. dst.  

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dianggap benar-benar 

terjadi ketika peneliti mengadakan observasi pada saat 

pembelajaran berlangsung, bukan sesuatu yang dipikirkan 

akan terjadi, dan hal ini dianggap mendesak untuk dicarikan 

solusinya melalui penelitian. Inilah yang akan menjadi bahan 

diskusi guru kelas dengan peneliti, bagaimana langkah-

langkah yang akan dilakukan agar permasalahan itu tidak lagi 

terjadi. Hasil diskusi itulah yang ditetapkan dalam pemecahan 

masalah yang akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan 

tindakan (pada langkah kedua). 

Dalam mengidentifikasi masalah, harus diperhatikan: 

1)   Masalah harus riil, bukan apa yang diharapkan, artinya  

masalah dapat  dilihat, dirasakan, dan didengar secara 

langsung oleh guru. Itulah sebabnya PTK hanya bisa 

dilakukan oleh guru yang punya kelas.  

2)  Masalah harus problematik yaitu masalah yang dapat 

dipecahkan oleh guru, mendapat dukungan literatur yang 

memadai, dan ada kewenangan untuk mengatasinya 
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secara penuh, artinya berada dalam tugas guru untuk 

mengatasinya, tidak berkaitan dengan kebijakan sekolah. 

3)  Manfaatnya jelas/penting, yaitu hasil PTK harus dapat  

dirasakan, bagaikan obat yang menyembuhkan dan 

menghilangkan penyakit. 

4)  Masalah harus fleksibel, yaitu masalah harus bisa diatasi 

dengan mempertimbangkan kemampuan peneliti, waktu, 

biaya, tenaga, sarana prasarana, dan lain sebagainya.  

Masalah-masalah yang memenuhi kriteria di atas,  

kemudian didiskusikan bersama kolaborator atau peneliti 

mitra untuk ditindaklanjuti dalam penelitian. Agar diskusi 

antara guru kelas dan peneliti terarah, maka tekniknya adalah 

mengarahkan diskusi untuk mencari jawaban dari pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Apa yang sedang terjadi sekarang? 

2. Apa yang sedang berlangsung dan mengandung per-

masalahan? 

3. Apa yang saya bisa lakukan untuk mengatasinya? 

4. Saya ingin memperbaiki apa atau apa yang saya mau 

perbaiki ? 

5. Apa gagasan saya yang ingin saya cobakan di kelas saya? 

6. Apa yang dapat saya lakukan dengan hal semacam itu ? 

Pertanyaan selanjutnya adalah di mana bisa ditemukan 

masalah atau apa yang menjadi sumber masalah dalam PTK? 

Menurut Kunandar (2016), bahwa masalah Penelitian 

Tindakan Kelas, dapat ditemukan dengan gampang pada: 

a. Yang berkaitan dengan input, bersumber dari siswa, guru, 

sumber belajar, materi pelajaran, prosedur evaluasi, dan 
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lingkungan belajar. 

b. Berkaitan dengan proses belajar mengajar, dapat bersumber 

dari; interaksi belajar mengajar, keterampilan bertanya 

guru/siswa, gaya mengajar, cara belajar, dan 

implementasi metode pembelajaran. 

c. Berkaitan dengan output bersumber dari hasil belajar 

siswa, daya ingat siswa, sikap negatif siswa, dan motivasi 

rendah.  

Berdasarkan sumber permasalahan PTK di atas, maka 

pertanyaan selanjutnya adalah persoalan pembelajaran seperti 

apa yang dapat dijadikan permasalahan PTK ? 

Permasalahan yang dapat dijadikan obyek Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) adalah, antara lain: 

1. Rendahnya keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

2. Penerapan metode pembelajaran yang kurang tepat. 

3. Perhatian anak terhadap proses belajar mengajar  rendah. 

4. Media pembelajaran yang kurang/tdk ada. 

5. Sistem penilaian yang kurang sesuai. 

6. Motivasi belajar siswa rendah. 

7. Rendahnya kemandirian belajar siswa.  

8. Desain dan strategi pembelajaran di kelas (misalnya 

penggantian metode mengajar, model pembelajaran, 

interaksi dalam kelas). 

9. Penanaman sikap dan nilai-nilai. 

10. Alat bantu, media, dan sumber belajar.  

11. Upaya peningkatan minat dan motivasi belajar siswa.  

12. Bagaimana mengaktifkan siswa dalam kelas. 

13. Menghubungkan materi pembelajaran dengan ling-
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kungan. 

14. Memilih strategi pembelajaran yang tepat.  

15. Melaksanakan pembelajaran kooperatif, dan sebagainya. 

Berdasarkan contoh kasus permasalahan PTK di atas, 

peneliti merumuskan masalah-masalah yang mendesak untuk 

dicari solusinya melalui penelitian. 

b. Merumuskan Masalah 

Rumusan masalah merupakan jawaban dari pertanyaan 

“apa yang mau diteliti?” Rumusan masalah diambil dari hasil 

identifikasi masalah. Ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam memilih masalah penelitian, antara 

lain: 

1) Bisa ditemukan datanya atau dapat dipecahkan. 

2) Ada literatur yang mendukung. 

3) Menarik untuk diteliti. 

4) Ada pembimbing yang dapat diajak berdiskusi. 

5) Sebaiknya dalam bentuk kalimat tanya, bukan 

pernyataan. 

6) Pilihlah masalah yang masuk akal dan nyata ada dalam 

pekerjaan Anda sehari-hari, bukan rekayasa guru, dan 

memang problematik (membutuhkan pemecahan segera, 

jika ditunda, dampak negatifnya sangat besar).  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan salah satu 

bentuk penelitian kualitatif. Sebagai penelitian kualitatif, maka 

PTK tentu berangkat dari fokus penelitian. Ada beberapa 

contoh fokus penelitian dalam PTK, misalnya: 

1. Rendahnya kemampuan mengajukan pertanyaan kritis 

para siswa tentang materi ajar tertentu. 
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2. Rendahnya ketaatan siswa pada aturan. 

3. Rendahnya keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran.  

4. Rendahnya kualitas pengelolaan interaksi guru dan siswa. 

5. Rendahnya kualitas pembelajaran ditinjau dari tujuan 

pengembangan implikasi pembelajaran. 

6. Rendahnya kemandirian belajar siswa di suatu Sekolah 

Menengah Atas/MA.  

c. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan ide peneliti yang berupa 

alternatif-alternatif pemecahan masalah. Semakin banyak 

pengembangan alternatif tindakan, maka akan semakin baik.  

 Cara pemecahan masalah dapat dilakukan sebagai 

berikut: 

1.  Uraikan  tindakan alternatif  yang akan dilakuan untuk 

memecahkan setiap masalah. 

2. Pemecahan masalah ditentukan berdasarkan akar 

penyebab permasalahan dalam bentuk tindakan secara 

jelas dan terarah. Misalnya “Pembelajaran Active 

Learning yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

belajar yang mengarah pada peningkatan hasil belajar 

siswa. 

Setelah identifikasi, rumusan masalah, pemecahan 

masalah, dan fokus penelitian ditentukan, barulah peneliti 

merumuskan judul penelitiannya. Judul penelitian sebaiknya 

memuat hal-hal sebagai berikut: 

a.  Fokus yang akan diteliti (X dan Y) 

b.  Subjek  Penelitian (siswa kelas…) 
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c.  Lokasi Penelitian (tempat penelitian) 

d.  Waktu Penelitian  (tahun Penelitian) 

Pola Penulisan Judul PTK adalah “Penerapan X untuk 

meningkatkan Y pada Mata Pelajaran … Kelas… Sekolah … 

Tahun … 

Contoh Judul: 

“Penerapan Model Pembelajaran Active Learning untuk 

Meningkatkan Motivas Belajar Fiqh, Siswa  Kelas XI 

(Subjek), pada Madrasah Aliyah (Tempat) Tahun … 

(waktu)” 

Tahap 2. Pelaksanaan 

1. Pelaksanaan/tindakan adalah menerapkan apa yang telah 

direncanakan melalui diskusi antara guru kelas dengan 

peneliti pada tahap satu, yaitu bertindak di kelas.  

2. Pelaksanaan Tindakan dilaksanakan untuk memperbaiki 

masalah. Langkah-langkah praktis tindakan diuraikan. 

a. Apa yang pertama kali dilakukan?  

Yang pertama dilakukan adalah, guru baik sendiri 

maupun kolaborasi dengan teman sejawat  

menetapkan fokus permasalahan secara lebih tajam 

dengan data lapangan ataupun kajian pustaka yang 

relevan, dengan mempersiapkan hal-hal sbb. 

1) Guru membuat skenario pembelajaran yang 

berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan 

oleh guru dan bentuk-bentuk kegiatan siswa;  

2) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung 

yang diperlukan;  

3) Mempersiapkan cara merekam dan menganalisis 
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data mengenai proses dan hasil tindakan perbaikan; 

dan  

4) Melakukan simulasi pelaksanaan tindakan per-

baikan untuk menguji keterlaksanaan rancangan 

tindakan.  

Untuk menghindari kekeliruan dalam melaksanakan 

tindakan, hal-hal tersebut di atas memerlukan diskusi 

yang mendalam dengan peneliti mitra yang menjadi 

kolaborator. Tidak jarang terjadi kesalahan dalam 

bertindak, hanya tidak matangnya mendiskusikan 

langkah-langkah yang akan dilakukan.  

Rincian tindakan untuk menjelaskan: 

§ langkah demi langkah kegiatan yang akan 

dilakukan,  

§ kegiatan yang seharusnya dilakukan guru, 

§ kegiatan yang diharapkan dilakukan oleh siswa, 

§ rincian tentang jenis media pembelajaran yang akan 

digunakan dan cara menggunakannya,  

§ jenis instrumen yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data/ pengamatan disertai dengan 

penjelasan rinci bagaimana menggunakannya. 

b. Bagaimana organisasi kelas, termasuk pengelolaan 

kelas dengan segala variasinya. 

c.  Siapa yang perlu menjadi kolaborator saya?, siapa 

yang mengajar dan;  

d.  Siapa yang mengambil data?  

Sebelum kegiatan penelitian berlangsung bersamaan 

dengan berlangsungnya proses kegiatan pembelajaran, 
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skenario harus dirancang sebaik mungkin, sehingga 

semuanya dapat dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah 

disepakati. 

Tahap 3. Pengamatan (Observasi) 

Dalam PTK observasi adalah kegiatan pengumpulan data 

yang berhubungan dengan proses perubahan kinerja proses 

belajar mengajar. 

a. Observing adalah kegiatan pengamatan untuk memotret 

sejauh mana efektivitas tindakan telah mencapai sasaran.  

b.  Pengamatan dilakukan secara kolaborator antara guru 

kelas dengan peneliti. Tindakan (yang dilakukan oleh 

peneliti) dan pengamatan (dilakukan oleh kolaborator) 

sesuai kesepakatan, keduanya harus berlangsung dalam 

satu waktu dan satu tempat atau kelas.  

c.  Objek observasi adalah seluruh proses tindakan terkait, 

pengaruhnya, keadaan, dan kendala tindakan serta 

persoalan lain yang timbul dalam konteks terkait. Semua 

yang terjadi selama pelaksanaan tindakan (mengajar) 

harus direkam untuk dijadikan bahan diskusi yang akan 

dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

Alat yang digunakan adalah lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. Lembar observasi dibuat berdasarkan indikator-

indikator sejumlah permasalahan yang telah ditetapkan 

sebelumnya untuk diteliti, atau akan diukur berdasarkan 

kesepakatan  antara guru kelas dengan peneliti. Pengisian 

lembar observasi dapat dilakukan oleh guru kelas atau oleh 

peneliti, tergantung kesepakatan. Hasilnya kemudian 

didiskusikan antara pihak yang terlibat dalam penelitian. 
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Berdasarkan hasil observasi, akan ditemukan masalah 

yang sudah dianggap selesai dan masalah yang belum selesai, 

yang kemudian dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu 

refleksi. 

Tahap 4. Refleksi (Reflection) 

Refleksi (memantulkan) merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk menilai suatu aktivitas. Dengan refleksi, 

dapat dilihat letak kelebihan, kekurangan, kelemahan, apa 

yang sudah selesai, dan apa yang belum selesai dari suatu 

kegiatan. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa: 

1. Refleksi bertujuan untuk memahami proses, persoalan, 

dan kendala yang nyata dalam tindakan. 

2. Pertanyaan yang harus dijawab dalam refleksi adalah: 

mengapa (why), bagaimana (how) dan sejauhmana (to 

what extenct) intervensi telah menghasilkan perubahan 

secara signifikan.  

3. Refleksi biasanya ditindaklanjuti dengan diskusi antara 

peneliti dan kolaborator untuk perbaikan rencana 

selanjutnya. 

4. Apa yang sudah berhasil memecahkan masalah, dianggap 

telah selesai, dan yang belum, didiskusikan kembali, dan 

dilanjutkan ke siklus selanjutnya. 

Kegiatan penting dalam Refleksi: 

1. Merenungkan kembali mengenai kekuatan dan 

kelemahan dari tindakan yang telah dilakukan.  

2. Menjawab pertanyaan tentang penyebab situasi dan 

kondisi selama pelaksanaan tindakan berlangsung. 

3. Memperkirakan solusi atau keluhan yang muncul.  
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4. Mengidentifikasi kendala atau ancaman yang mungkin 

dihadapi.  

5. Memperkirakan akibat dan implikasi atas tindakan yang 

direncanakan. 

Refleksi akan menentukan apakah penelitian itu 

dilanjutkan atau dihentikan (Kunandar, 2016: 75). Persoalan 

yang sudah dianggap sudah selesai dihentikan, dan yang 

belum selesai dilanjutkan ke siklus berikutnya. 

Misalnya diawal perencanaan peneliti telah menetapkan 

sepuluh masalah riil yang mendesak untuk diselesaikan. 

Berdasarkan hasil refleksi ada empat masalah sudah tuntas  

pada siklus ke-1, yang berarti masih ada enam masalah yang 

belum tuntas. Maka yang enam masalah ini dilanjutkan ke 

siklus ke-2. Pada siklus ke-2  dituntaskan lagi empat masalah, 

maka yang empat masalah ini dianggap selesai, berarti tinggal 

2 masalah. Dua masalah yang tersisah, dilanjutkan ke siklus 

ke-3.  

Demikian, sampai seluruh masalah yang telah 

direncanakan tuntas terjawab melalui penelitian tindakan 

kelas, barulah penelitian itu dianggap selesai, dan selanjutnya 

dibuat laporan penelitian. 
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Secara sederhana digambarkan dalam tabel 9.1. (Contoh 

Tabel Refleksi), di bawah ini: 

Fokus 

Contoh Identifikasi 

Masalah (yang 

nyata terjadi) 

Rencana 

Tindakan 

Hasil Refleksi/Siklus 

1 2 3 

Motivasi 

belajar 

siswa 

rendah 

- Rendahnya  

keterlibatan 

siswa dalam 

proses 

pembelajaran 

- Perhatian siswa 

tidak fokus 

 

- Kemandirian 

belajar siswa 

rendah 

- Metode 

pembelajaran 

kurang menarik 

- Komunikasi PBM 

satu arah 

- Media pembe-

lajaran kurang 

/tdk ada. 

 

- Siswa tidak 

serius belajar 

- Dst. 

- Gunakan 

model 

pembelajaran 

Kooperatif. 

 

- Menjaga 

kontak 

dengan siswa 

- Memberikan 

tugas 

individu. 

- Gunakan 

metode 

bervariasi 

- Komunikasi 

multi arah 

- Mengadakan 

media 

pembelajaran 

 

- Menggunakan 

Pembelajaran 

aktif 

- Dst. 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Contoh pada tabel di atas, nampak bahwa dari fokus 

“motivasi belajar siswa rendah”, ada tujuh masalah yang 

muncul berdasarkan identifikasi masalah yang nyata terjadi, 
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dilengkapi dengan tujuh rencana pemecahan masalah yang 

akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.  

Pada aktivitas pembelajaran pada siklus ke-1, ketujuh 

rencana pemecahan masalah yang disepakati oleh peneliti dan 

guru kelas, setelah direfleksi, ternyata baru tiga masalah yang 

tuntas. Masalah lain yang belum tuntas yaitu empat masalah, 

dibuat perencanaan ulang dan didiskusikan kembali antara 

guru kelas dengan peneliti untuk siklus berikutnya (siklus 2). 

Setelah pelaksanaan siklus 2 yang diakhir dengan refleksi, 

hasilnya baru tiga dari empat masalah riil yang dituntaskan. 

Kalau digabungkan antara siklus 1 (satu) dan 2 (dua), berarti 

baru 6 (enam) masalah yang tuntas.  Setelah diadakan refleksi 

pada siklus 2 (dua), berarti masih ada 1 (satu) masalah yang 

belum tuntas. Masalah yang tersisa, yaitu1 (satu) masalah, 

didiskusikan kembali langkah-langkah selanjutnya antara 

guru kelas dengan kolaborator, dan dibuatkan kembali 

perencanaan untuk dilaksanakan pada siklus berikutnya. 

Hasilnya kemudian direfleksi kembali.  

Jika hasilnya menunjukkan bahwa semua masalah sudah 

tuntas sesuai dengan rencana pemecahan masalah yang telah 

disepakati dan dilaksanakan, maka penelitian tindakan kelas  

telah selesai dalam tiga siklus. 

METODOLOGI PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), seperti halnya dengan 

jenis penelitian yang lain, membutuhkan metodologi yang 

jelas untuk menjamin kualitas penelitian itu, walaupun 

sistematikanya sedikit berbeda dengan penelitian yang lain. 

Secara singkat, metodologi penelitian dalam PTK terdiri 

atas: 
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1.  Setting Penelitian  

Setting penelitian menggambarkan lokasi dan kelompok 

siswa atau subjek yang dikenai tindakan. Misalnya MI Madani 

Kelas V. Tidak ada sampel dan populasi dalam PTK. Jadi, subjek 

penelitian adalah isi satu kelas secara keseluruhan.  

2.  Sasaran Penelitian  

Sasaran penelitian memaparkan adanya suatu target 

bahwa akan terjadi perubahan melalui tindakan yang 

dilakukan guru. Target di sini bukan semata-mata hasil, tetapi 

bagian dari proses pembelajaran. Misalnya “meningkatnya 

motivasi belajar peserta didik” 

 3.  Rencana Tindakan  

Rencana tindakan adalah gambaran riil secara detail 

mengenai rencana tindakan yang akan dilakukan peneliti, 

Rencana tindakan benar-benar rencana tindakan atau kegiatan  

secara riil tentang hal-hal yang akan dilakukan peneliti dari 

awal hingga akhir, bukan siklus. 

4.  Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data (TPD dan IPD) 

Teknik pengumpulan data adalah metode yang 

digunakan peneliti dalam merekam data (informasi) yang 

dibutuhkan. Penggunaan  teknik ditentukan oleh sifat dasar 

data yang akan dikumpulkannya, sedang instrumen 

Pengumpulan data disesuaikan dengan teknik pengumpulan 

data. Teknik-teknik yang dimaksud disajikan pada tabel 

berikut ini.  
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Tabel 9.2. Penggunaan Teknik dan  

Instrumen Pengumpulan data 

No TPD IPD Data yg dikumpulkan 

1 Observasi 
Pedoman 

Observasi 

Pelaksanaan, Perilaku, 

keadaan, atau sifat. 

2 Wawancara 
Pedoman 

Wawancara. 

Pendapat atau persepsi, 

digunakan sambil 

berhadapan dengan 

sumber informasi.  

3 Angkat Lembaran Angket 
Pendapat/ persepsi dapat 

dikirim 

4 Dokumentasi 
Form 

Dokumentasi  
Data siap 

5 Tes Butir tes Pengetahuan 

6 dst.   

Catatan: Model instrumen bisa sama, cara penggunaannya yang 

berbeda. 

5.  Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan menganalisa data yang 

telah terkumpul guna mengetahui seberapa besar keber-

hasilan tindakan dalam penelitian untuk perbaikan belajar 

siswa.  

Analisis data disesuaikan dengan jenis data yang 

dikumpulkan, yaitu: 

1. Untuk data kuantitatif (berbentuk angka-angka), meng-

gunakan analisis statistik, deskriptif untuk mendapatkan 

gambaran tentang nilai rata-rata, persen, nilai 

maksimal/minimal, standar deviasi, distribusi frekuensi, 

median, grafik, dll. 

2. Untuk data kualitatif (non angka-angka), dianalisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif.  
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6. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi jawaban pertanyaan “mau 

diapakan hasil penelitian ini ?” Dalam mencantumkan 

manfaat penelitian lebih menitikberatkan pada apa yang akan 

diperoleh siswa setelah menggunakan hasil penelitian ini. 

Hasil penelitian PTK diharapkan bermanfaat bagi: 

- Siswa ... 

- Guru, dengan ditemukannya strategi pembelajaran yang 

tepat, bersifat variatif, dan inovatif. 

- Dengan PTK, guru menjadi lebih mandiri dan percaya 

diri, sehingga secara keilmuan menjadi lebih berani dalam 

berinovasi yang dapat memberikan manfaat perbaikan. 

- PTK dapat membantu guru untuk lebih memahami 

hakikat pendidikan secara empirik. 

- Sekolah, yakni meningkatnya mutu sekolah melalui 

peningkatan motivasi belajar. 

- Pihak lain yang berkepentingan. 

Hal-hal lain yang dapat ditambahkan pada bagian ini 

adalah; Rencana dan Prosedur Penelitian, Jadwal Penelitian, 

biaya penelitian, Personalia Penelitian, Daftar Pustaka,  

Lampiran-lampiran: misalnya   

- Instrumen Penelitian  

- Curriculum Vitae semua peneliti  

- Surat keterangan dari kepala sekolah/lokasi PTK. 
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PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

Secara sederhana Proposal Penelitian PTK terdiri atas: 

1. JUDUL BAB  

2. BAB  I. PENDAHULUAN: 

A.  Latar Belakang Masalah  

B.  Identifikasi Masalah  

C. Rumusan Masalah  

D. Cara/rencana Pemecahan Masalah  

E. Hipotesis Tindakan  

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

3.  BAB II. KAJIAN TEORI/PUSTAKA 

A. Variabel 1 (Rumusan masalah no. 1) 

B.  Variabel 2 (Rumusan masalah no. 2) 

C.  Variabel 3 (Rumusan masalah no. 3 dst.) 

4.  BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Setting Penelitian (Desain Penelitian) 

B. Persiapan PTK 

C. Objek Penelitian  

D. Sumber Data/Subjek Penelitian 

E. Teknik dan alat/Instrumen Pengumpul Data 

F. Teknik Analisis Data 

G. Prosedur Penelitian  

H. Jadwal Kerja  

I. Personalia Peneliti  

J. Rencana Pembiayaan  

5.  DAFTAR PUSTAKA DAN BIODATA PENELITI 

(Kunandar, 2016: 111).  

Agar tidak membingungkan mengenai proposal 

penelitian, perlu dijelaskan komponen yang terdapat dalam 
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proposal sebagai berikut: 

1. Judul Penelitian 

Judul Penelitian Tindakan Kelas dirancang sebagai 

berikut, yakni memuat 

a.  Sub Fokus yang akan diteliti  

b.  Subjek  Penelitian (siswa kelas…) 

c.  Lokasi Penelitian (tempat penelitian) 

d. Waktu Penelitian  (tahun Penelitian) 

Pola Penulisan Judul PTK adalah “Penerapan X untuk 

meningkatkan Y pada Mata Pelajaran … Kelas… Sekolah … 

Tahun …” 

Contoh: “Penerapan Pembelajaran Model Active Learning   

untuk meningkatkan Kemampuan Memecahkan 

Masalah Waris pada Mata Pelajaran Fiqh Siswa 

(Subjek), di Kelas XI Madrasah Aliyah (Tempat) 

Tahun … (waktu)” 

BAB  I.  PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah, memuat: 

1. Jawaban pertanyaan “mengapa masalah ini penting untuk 

diteliti. 

2. Kondisi yang diharapkan (das sollen) dan kondisi yang ada 

(das sein)  

3. Kemukakan bahwa masalah itu adalah masalah yang nyata 

terjadi dalam proses belajar mengajar, bukan masalah yang 

dipikirkan atau diharapkan terjadi. 

4. Disinggung teori yang melandasi diajukannya gagasan 

untuk memecahkan masalah. 
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5. Apa yang membuat peneliti merasa gelisah sekiranya 

masalah itu tidak diteliti. 

6. Gejala kesenjangan yang terjadi di lapangan sebagai dasar 

pemikiran munculnya permasalahan. 

7. Kerugian dan keuntungan yang terjadi jika masalah itu 

tidak diteliti. 

Penjelasan tentang bagian lain dari Bab I, dapat dilihat 

pada penjelasan di bagian tahapan penelitian pada 

pembahasan terdahulu (Bagian ke-4). 

BAB II. KAJIAN TEORI/PUSTAKA 

Kajian teori adalah uraian teoretis tentang variabel yang 

akan diteliti. Dapat juga dikatakan bahwa kajian teori adalah 

jawaban teroretis terhadap masalah penelitian. 

Kajian teori/pustaka berisi: 

1.  Jawaban teoretis terhadap rumusan masalah.  

2.  Menjelaskan  variabel yang akan diteliti.  

3.  Sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah yang diajukan untuk membangun 

kerangka pikir dan merumuskan hipotesis.  

4.  Sebagai panduan dalam penyusunan istrumen penelitian.  

5.  Isinya berupa kutipan teori dan temuan sebelumnya.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kajian teori 

adalah: 

a. Relevansi buku dengan judul penelitian  

b. Kekinian buku (pilih yang terbaru) 

c. Melacak hasil penelitian sebelumnya untuk dibaca dan 

dijadikan rujukan, terutama jurnal penelitian. 
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Kajian teori membahas tentang sub fokus yang ada di 

rumusan masalah, sehingga judul sub bab pada kajian teori 

disesuaikan dengan rumusan masalah, dengan membuang 

kata tanya. Dengan demikian, judul sub bab adalah sebagai 

berikut: 

A. = Sub fokus di rumusan masalah nomor 1.

B. =  Sub fokus di rumusan masalah nomor 2.

C. = Variabel di rumusan masalah nomor 3, dan seterusnya.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Seperti halnya dengan penjelasan pada Bab II, penjelasan 

tentang metodologi penelitian tindakan kelas, dapat dilihat 

pada bagian Metodologi Penelitian pada Bab terdahulu 

(Bagian ke-4). 

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, proposal 

merupakan hal yang amat penting, sehingga harus dibuat 

selengkap mungkin. Hal ini perlu dilakukan mengingat 

bahwa proposal memuat seluruh bagian dari penelitian, 

kecuali hasil penelitian pada bab IV dan penutup pada bab V. 

Apabila proposal sudah lengkap, dapat dikatakan bahwa  

75 persen dari penelitian sudah selesai, karena tiga bab selain 

hasil penelitian dan penutup, sudah selesai. Dengan demikian, 

pembuatan laporan penelitian sudah tidak rumit lagi, hanya 

menyisakan dua bab, yaitu hasil penelitian (Bab IV) dan 

Penutup (Bab V). 
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BAB X 

PEMBUATAN LAPORAN  

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
-fe- 

 

 

 

 

 

 

 

etiap penelitian yang dilakukan, selalu diakhiri dengan 

pembuatan laporan sebagai pertanggungjawaban 

akademik. Penulisan Laporan PTK dilakukan setelah 

seluruh proses penelitian telah selesai. Menurut Kunandar 

(2016), laporan penelitian PTK bertujuan:  

1. Dapat dimanfaatkan oleh guru untuk kenaikan pangkat. 

2. Sebagai sumber bagi peneliti lain untuk mendapatkan 

informasi awal dalam melakukan penelitian lanjutan. 

3. Sebagai bahan bagi peneliti lain memberikan kritik untuk 

perbaikan. 

4. Sebagai acuan bagi peneliti untuk mengambil tindakan 

dalam menangani masalah yang serupa dengan 

modifikasi-modifikasi yang lain. 

S 
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Format laporan PTK secara umum tidak ada yang 

disepakati, tergantung pada format yang ditetapkan oleh 

Perguruan Tinggi atau oleh pemesan atau sponsor penelitian. 

Menurut Kunandar, laporan PTK terdiri atas komponen-

komponen sebagai berikut: 

v Bagian Awal 

-   Halaman Sampul (Judul Penelitian) 

-  Abstrak, yang berisi penjelasan singkat seluruh isi 

laporan penelitian terdiri atas masalah penelitian, tujuan 

penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, 

kesimpulan dan implikasi penelitian. 

- Kata Pengantar  

- Daftar Isi  

- Daftar Tabel (jika ada).  

- Daftar Gambar (jika ada). Kurang dari 5 tabel/gambar, 

tidak perlu daftar tersendiri. 

- Daftar lampiran (jika ada)  

v Bagian Inti  

BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah  

B. Identifikasi Masalah  

C. Perumusan Masalah  

D. Cara/rencana Pemecahan Masalah  

E. Hipotesis Tindakan  

F. Tujuan Penelitian  

G. Manfaat Penelitian  

BAB II. KAJIAN TEORI 

A. Sub Fokus 1 (Rumusan Masalah no. 1) 
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B. Sub Fokus 2 (Rumusan Masalah no. 2) 

C. Sub Fokus 3 (Rumusan masalah no. 3) dst. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Setting Penelitian (menjelaskan desain PTK yang di-

lakukan serta berapa kali rencana siklus dilakukan) 

B. Persiapan PTK (peneliti menjelaskan tentang KD, 

Indikator yang akan dijadikan PTK, Instrumen yang 

diperlukan misalanya Lembar Observasi, RPP, Lembar 

Evaluasi, LKS dll) 

C. Objek Penelitian (variabel yang diteliti) 

D. Sumber data/subjek penelitian (siapa yang memberi 

data, misalnya guru, siswa dll)  

E. Teknik dan Alat/Instrumen Pengumpulan Data 

F. Indikator Kinerja (Kriteria yang digunakan untuk 

melihat keberhasilan) PTK pada siswa atau pada guru. 

G. Teknik Analisis Data 

H. Prosedur Penelitian 

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian (sesuai urutan rumusan 

masalah) 

B. Pembahasan (sesuai hasil penelitian) 

BAB V. PENUTUP 

A. Kesimpulan (jawaban singkat terhadap rumusan 

masalah. Banyaknya kesimpulan minimal sama dengan 

banyaknya rumusan masalah. 

B. Saran dibuat berdasarkan kesimpulan dan harus jelas 

kepada siapa saran ditujukan. Misalnya Kepala Sekolah, 

guru, siswa, dan lain-lain. 
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v Bagian Akhir 

· Daftar Pustaka (hanya memuat bahan pustaka yang 

benar-benar dikutip. Penulisannya mengikuti gaya 

selingkung setiap Perguruan Tinggi atau yang 

berkepentingan dengan laporan PTK tersebut. 

· Lampiran-lampiran (izin penelitian, instrumen 

penelitian, bukti-bukti penelitian, foto dokumen yang 

terkait dengan penelitian, dan lain-lain). 

Format laporan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sangat 

tergantung pada kebijakan masing-masing Perguruan tinggi 

atau sponsor (penyandang dana), atau yang berkepentingan. 

Namun, yang terpenting adalah bahwa Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dapat membantu menemukan masalah-masalah 

nyata yang mengganggu proses pembelajaran, serta 

merencanakan dan menemukan solusi yang bisa ditawarkan 

kepada para guru yang menemukan masalah yang sama 

dalam pembelajarannya. 
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CONTOH KERANGKA PEMBUATAN LAPORAN    

 PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

BAB I. PENDAHULUAN 

 

F.  Manfaat 

Penelitian 

E.  Tujuan 

Penelitian 

D.  Pemecahan 

Masalah 

C.  Perumusan 

Masalah 

B.  Identifikasi 

Masalah 

A. LB. Masalah 

1. Jawaban pertanyaan “mengapa masalah 

ini penting untuk diteliti. 

2. Apa yang membuat peneliti merasa 

gelisah sekiranya masalah itu tidak 

diteliti. 

3. Terjadi kesenjangan antara kondisi yang 

diharapkan (das sollen) dan kondisi yang 

ada (das sein) dst.  

1. Masalah harus nyata, bukan yang dipikir-

kan/ diharapkan. 

2. Masalah harus problematik yaitu masa-

lah yang dapat dipecahkan oleh guru,  

3. Manfaatnya jelas/penting, 

4. Masalah harus fleksibel, artinya masalah 

harus bisa diatasi 

Apa yang mau diteliti. Pilihlah masalah yang 

masuk akal dan nyata ada dalam pekerjaan 

Anda sehari-hari, problematik (membutuh-

kan pemecahan segera, jika ditunda, 

dampak negatifnya sangat besar).  

Bagi guru, siswa, sekolah,  dan pihak lain 

yang membutuhkan. 

Berisi Ide peneliti yang berupa alternatif-

alternatif pemecahan masalah. Semakin 

banyak pengem-bangan alternatif tindakan, 

maka akan semakin baik.  

Jawaban pertanyaan “untuk apa penelitian 

itu dilaksanakan”. Disesuaikan dengan 

Rumusan Masalah. 
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BAB II. KAJIAN PUSTAKA 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

Kajian Teori/ 

Pustaka 

1. Uraian teoretis tentang deskripsi fokus  

(rumusan masalah)  yang akan diteliti (RM. 

1.2.3.dst.). 

2. Jawaban teoretis terhadap setiap masalah 

penelitian. 

3. Sebagai panduan dalam penyusunan 

istrumen penelitian. 
4. Isinya berupa kutipan teori dan temuan 

sebelumnya. 

A. Setting 
Penelitian 

B. Sasaran 

Penelitian 

Masalah riel/nyata yang akan diteliti, ada di 

rumusan masalah. 

Memaparkan adanya suatu target bahwa akan 

terjadi perubahan melalui tindakan yang dilaku-

kan guru. Target di sini bukan semata-mata 

hasil, tetapi bagian dari proses pembelajaran. 

Orang yang memberikan data misalnya. Guru 

atau siswa dll. 

Menjelaskan desain PTK yang dilakukan serta 

berapa kali rencana siklus dilakukan) 

C. Obyek 

Penelitian 

D. Sumber  

Data 

E. TPD dan 

IPD 

F. Indikator 

Kinerja 

G. Teknik 

Analisis Data 

H. Prosedur 

Penelitian 

Mis. Observasi/P. Obs., Wawancara/P. Wcr., 

Angket, Tes/Butir-butir Tes, Dokumentasi dll. 

Kriteria yang digunakan untuk melihat keber-

hasilan PTK, baik pada siswa ataupun pada guru. 

Data kuantitatif dengan statistik (Deks/Infr.) dan 

Data Kualitatif secara deskriptif. 

Langkah-langkah kegiatan penelitian, termasuk 

Rencana dan Prosedur Penelitian, Jadwal Pene-

litian, biaya penelitian, Personalia Penelitian. 
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BAB IV. HASIL PENELITIAN 

BAB V. PENUTUP 

 

 

Hasil 

Penelitian 

Mendeskripsikan  Hasil Penelitian (sesuai 

urutan R. Masalah) dan penjelasan capaian 

setiap siklus yang dilengkapi dengan pem-

bahasan untuk menjawab pertanyaan 

“mengapa demikian ?” 

A. Kesimpulan

Didasarkan pada kesimplan dan harus jelas 

kepada siapa saran itu ditujukan, misalnya:  

Guru, Kepala Sekolah, orang tua siswa, dst. 

B. Saran

Jawaban Singkat terhadap Rumusan Masalah. 

Jumlahnya  sama dengan Rumusan Masalah, 

tidak boleh kurang. 
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