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METODE PENELITIAN?

Penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data (informasi) 
secara sistematis dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap
fenomena yang dikaji.

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu. 



Data

Cara 
Ilmiah

Tujuan

Rasional (masuk
akal)

Empiris (dapat
diamati oleh indera

manusia)

Kegunaan

Penemuan (data yang diteliti
menghasilkan temuan baru)

Memahami Masalah

Memecahkan masalah

Valid (derajat
ketepatan data)

Reliabel (Konsistensi
data)

Obyektif (kesepakatan
banyak orang)

Sistematis (langkah
peneltian logis)

Pembuktian (data yang diteliti
menghasilkan pembuktian

terhadap pengetahuan tertentu

Pengembangan (memperdalam
dan memperluas pengetahuan

yang telah ada)

Mengantisipasi masalah



• Dihubungkan dengan sebab
akibat

PENGETAHUAN

• Diberkan konteksnya. INFORMASI

• Diberi sintaksDATA

• 2,3,4SIMBOL



DATA KUALITATIF

DATA KUANTITATIF

DATA EMPIRIS

DATA BERMAKNA

DATA DISKRIT/NOMINAL

DATA KONTIINUM

DATA ORDINAL

DATA INTERVAL

DATA RATIO

D
AT

A
MACAM-MACAM DATA PENELITIAN



METODE KUANTITTAIF

EKSPERIMEN

SURVEI

METODE PENELITIAN KUANTITATIF
Metode penelitian yang 
digunakan untuk mencari
pengaruh treatment  (perlakukan) 
tertentu dalam kondisi yang 
terkontrol (laboratorium) 

Metode penelitian yang meneliti
populasi kecil dan besar dengan

memilih dan meneliti sampel
terpilih dari populasi untuk

menemukan kejadian-kejadian
relatif, distribusi, dan hubungan-

hubungan antar variabel
sosiologis dan psikologis



PROSES PENELITIAN KUANTITATIF ?

Rumusan Masalah
Landasan Teori/ 
Kajian pustaka

Rumusan Hipotesis

BAB 1
PENDAHULUAN

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

BAB 3
METODE PENELITIAN

BAB 4
PEMBAHASASAN

Populasi Sampel

Pengembangan
Instrumen

Pengujian
Instrumen

Analisis data

BAB 5
KESIMPULAN

Simpulan dan
saran

Pengumpulan
data



SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN KUANTITATIF

I. PENDAHULUAN
 Latar Belakang Masalah
 Indentifikasi masalah
 Batasan masalah
 Rumusan Masalah
 Tujuan penelitian
 Manfaat / Urgensi Penelitian

II. STUDI PUSTAKA/KAJIAN 
PUSTAKA
 Deskripsi Teori
 Kerangka berfikir
 Hipotesis

III. METODE PENELITIAN
 Metode
 Populasi dan sampel
 Instrumen penelitian
 Teknik pengumpulan data
 Teknik analisis data

IV. ORGANISASI DAN JADWAL 
PENELITIAN
 Organisasi penelitian
 Jadwal penelitian

V. BIAYA YANG DIPERLUKAN
VI. DAFTAR PUSTAKA



Latar belakang
masalah

Identifikasi
masalah

Batasan
masalah

Judul
Penelitian

 Judul penelitian berasal
dari batasan masalah
yang berupa variable-
variable yang ditetapkan
sebagai objek penelitian.

MEMBUAT JUDUL PENELITIAN



Lanjutan….
 Judul harus netral, tidak berupa kesimpulan yang 

dipengaruhi unsur subyektif peneliti yang belum tentu
kebenarannya



MEMBUAT PENDAHULUAN
 Latar Belakang Masalah

• Menjelaskan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian, 
• Menganalisis masalah yang menunjukkan adanya gap/kesenjangan

dan pentingnya untuk diteliti dengan melalui review penelitian
terdahulu terkait rumusan masalah, metode analisis dan temuannya.

 Indentifikasi masalah
• Mengidentifikasi masalah yang muncul pada objek yang diteliti

 Batasan masalah
• Membatasi masalah yang muncul pada objek penelitian yaitu

menentukan variabel yang diteliti dan hubungannya. Masalah yang 
diteliti adalah variable dependen



 Rumusan Masalah
• Batasan masalah yang diteliti biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan

 Tujuan penelitian
• Tujuan penelitian terkait dengan rumusan masalah. Rumusan masalah dan

tujuan penelitian jawabannya pada kesimpulan.

 Manfaat / Urgensi Penelitian
• Manfaat teoritis untuk pengembangan keilmuan dan manfaat praktis untuk

memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti

Lanjutan…



Rumusan Masalah
Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan
jawabannya melalui pengumpulan data.

Rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah.

Sumber masalah dapat dicari apabila terdapat : penyimpangan
antara pengalaman dengan kenyataan, Penyimpangan antara apa
yang telah direncanakan dengan kenyataan, Ada pengaduan, dan
Ada kompetisi.

Bentuk rumusan masalah: Deskriptif, Komparatif, Asosiatif (simetris, 
kausal dan resiprokal), dan Komparatif - asosiatif



Bentuk Rumusan Masalah
Rumusan masalah Deskriptif, pertanyaan terhadap variable mandiri

Contoh : Bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi agama Islam?

Rumusan masalah Komparatif, pertanyaan yang membandingkan satu atau lebih variable pada
satu atu dua lebih sampel yang berbeda

Contoh: Adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai Negeri, Swasta dan BUMN?

Rumusan masalah Asosiatif, pertanyaan yang menanyakan hubungan atau pengaruh antara
dua atau lebih variable.

Contoh: Adakah hubungan antara motivasi dan prestasi?

Rumusan masalah Komparatif – asosiatif, menanyakan perbandingan korelasi antara dua
variable atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda

Contoh: Adakah perbedaan pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin pegawai antara lembaga
pemerintah dan swasta?



Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah atribut seseorang, atau objek atau bidang
keilmuan yang mempunyai variasi.

Variabel ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memiliki
informasi tentang hal tsb dan ditarik kesimpulannya.

Macam –macam Variabel : independen, dependen, moderator, 
intervening, control.



PERSIAPAN UNTUK PERTEMUAN KEDUA 
(PART 3)
TUGAS PESERTA UNTUK MENGIKUTI PART 3:

1. Baca Buku Sugiyono (2016). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). 
Jakarta: Alfabeta

◦ Bab III Landasan Teori, Kerangka Berfikir dan pengajuan hipotesis (hal. 83-
118)

◦ Bab V, Populasi dan sampel (hal. 119-134)
◦ Bab VI, Skala pengukuran dan Instrumen (hal. 135-186)

2. Membuat anotasi pada bab pendahuluan suatu artikel yang diterbitkan oleh
jurnal ilmiah dan dikirim ke email mufid@uin-malang.ac.id paling lambat tanggal
20 Maret 2017 dalam format Microsoft Word 2003-2013. Nama file yang dikirim
dengan format nama_jurusan_angkatan. 

Misalnya: Muhammad Abror_manajemen_2014

http://libguides.usc.edu/writingguide/researchproposal
mailto:mufid@uin-malang.ac.id


DAFTAR PUSTAKA
Sugiyono (2016). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Jakarta: Alfabeta

University of Southern California. Organizing Your Social Sciences Research Paper: Writing a 
Research Proposal. http://libguides.usc.edu/writingguide/researchproposal

http://libguides.usc.edu/writingguide/researchproposal
https://libraries.usc.edu/
http://libguides.usc.edu/writingguide/researchproposal



