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Etymology

The word research is derived from the Middle French 

"recherche", which means "to go about seeking", the 

term itself being derived from the Old French term 

"recerchier" a compound word from "re-" + "cerchier", or 

"sercher", meaning 'search'. The earliest recorded use of 

the term was in 1577.

Penelitian memiliki arti mencari kembali kebenaran-

kebenaran yang sudah diciptakan Tuhan (yang tersebar 

di alam semesta ini) yang belum diketahui manusia.



Etymology

Re-search : 

mencari kembali KEBENARAN2 

(Ontologis-hakekat sesuatu; 

Epistemologis-Cara mendptkan sesuatu; dan 

Aksiologis-Manfaat sesuatu) 

yg sdh diciptakan Tuhan yg tersebar di alam semesta ini 

yg BELUM DIKETAHUI MANUSIA. 

Hal tsb hrs dilakukan secara Sistematis, Investigatif, 

Objektif, Logis, Hati- hati, dan Terencana (Positivistik).





Berbagai Definisi Penelitian:

Tuckman (1978)

Research is a systematic attempt to provide answers to question.

Kerlinger (1986)

Penelitian adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dari suatu proposisi 
hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena.

Fellin, Tripodi dan Meyer (1969)

Penelitian adalah suatu cara sistematik untuk maksud meningkatkan, memodifikasi dan 
mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan (dikomunikasikan) dan diuji 
(diverifikasi) oleh peneliti lain.

Cooper & Emory (1995)

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan 
informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah.

Suparmoko (1991)

Usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta  baru dan 
juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia.

Creswell (2008)

Research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our 

understanding of a topic or issue". It consists of three steps: Pose a question, collect data to 
answer the question, and present an answer to the question.



Penelitian adalah: 

 kegiatan untuk memperoleh fakta2 atau prinsip2 (baik kegiatan untuk 

penemuan, pengujian atau pengembangan) dari suatu pengetahuan 

dengan cara mengumpulkan, mencatat & menganalisa data yang 

dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan (metode 

ilmiah)

 suatu penyelidikan yang bersifat sistematik, terkontrol, empiris dan kritis, 

dalam mengungkap suatu fenomena atau hubungan fenomena tertentu 

dengan maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan 

pengetahuan yang dapat diverifikasi.

 merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan 

sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan 

terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan 

jawaban.

 merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistimatis dalam waktu 

yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur 

maupun aturan yang berlaku.



Secara umum, alasan dilakukannya penelitian  (scientific reasoning):

 Eksplorasi (Exploration); penelitian dilakukan untuk menemukan fenomena baru 

(fakta/prinsip/produk/model/problematika/dll) dari suatu pengetahuan.

 Verifikasi (Verification); penelitian dilakukan untuk menguji kebenaran atas 

fenomena (fakta/prinsip/produk/model/problematika/dll) dari suatu 

pengetahuan yang sudah ada 

 Pengembangan (Development); penelitian dilakukan untuk mengembangkan 

fenomena (fakta/prinsip/produk/model/problematika/dll) dari suatu 

pengetahuan yang sudah ada 

Research Life Cycle (Daur Hidup Penelitian)

 Penelitian pada dasarnya merupakan kegiatan yang tidak akan pernah 

berhenti

Exploration Verification Development
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Bagaimana perkembangan teknologi HP saat ini? Apakah hanya dari sekedar dari 
produk coba-coba? Tentu saja hasil riset.
 HP Generasi 0 (0-G); Sejarah penemuan telepon seluler tidak lepas dari 

perkembangan radio. 
 Awal penemuan telepon seluler dimulai pada tahun 1921 ketika Departemen 

Kepolisian Detroit Michigan mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. 
 Kemudian, pada tahun 1928 Kepolisian Detroit mulai menggunakan radio 

komunikasi satu arah regular pada semua mobil patroli dengan frekuensi 2 
MHz. Pada perkembangan selanjutnya, radio komunikasi berkembang 
menjadi dua arah dengan ‘’frequency modulated‘’(FM). 

 Tahun 1940, Galvin Manufactory Corporation (sekarang berganti nama 
menjadi Motorola) mengembangkan portable Handie-talkie SCR536, yang 
berarti sebuah alat komunikasi di medan perang saat perang dunia II. Masa ini 
merupakan generasi 0 telepon seluler atau 0-G, dimana telepon seluler mulai 
diperkenalkan.

 Setelah mengeluarkan SCR536,kemudian pada tahun 1943 Galvin Manufactory Corporation mengeluarkan kembali 

portable FM radio dua arah pertama yang diberi nama SCR300 dengan model backpack untuk tentara U.S. Alat ini 

memiliki berat sekitar 35 pon dan dapat bekerja secara efektif dalam jarak operasi 10 sampai 20 mil.

 Sistem telepon seluler 0-G masih menggunakan sebuah sistem radio VHF untuk menghubungkan telepon secara 

langsung pada PSTN landline. Kelemahan sistem ini adalah masalah pada jaringan kongesti yang kemudian 

memunculkan usaha-usaha untuk mengganti sistem ini.

 Generasi 0 (0-G) pun diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 

1947. Mereka menemukan konsep penggunaan telepon hexagonal sebagai dasar telepon seluler. Namun, konsep 

ini baru dikembangkan pada tahun 1960-an.



 HP Generasi 1 (1-G); Inilah telepon seluler generasi pertama yang 

biasa disebut 1G. 1-G merupakan telepon seluler pertama yang 

sebenarnya. 

 Tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola Corp menemukan telepon 

seluler pertama dan memperkenalkan ponsel tersebut kepada 

publik pada 3 April 1973.  Telepon seluler yang ditemukan oleh 

Cooper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Penemuan inilah 

yang telah mengubah dunia selamanya.

 Teknologi yang digunakan 1-G masih bersifat analog dan dikenal 

dengan istilah AMPS (Advanced Mobile Phone System). AMPS 

menggunakan frekuensi antara 825 Mhz- 894 Mhz dan dioperasikan 

pada Band 800 Mhz. Karena bersifat analog, maka sistem yang 

digunakan masih bersifat regional. Salah satu kekurangan generasi 1-

G adalah karena ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh 

tangan. Ukuran yang besar ini dikarenakan keperluan tenaga dan 

performa baterai yang kurang baik. Selain itu generasi 1-G masih 

memiliki masalah dengan mobilitas pengguna. Pada saat 

melakukan panggilan, mobilitas pengguna terbatas pada 

jangkauan area telpon seluler.



 HP Generasi 2(2-G); Generasi kedua atau 2-G muncul pada sekitar 

tahun 1990-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA 

(Code Division Multiple Access), sedangkan di Eropa menggunakan 

teknologi GSM (Global System for Mobile Telecommunications). 

 GSM menggunakan frekuensi standar 900 Mhz dan frekuensi 1800 

Mhz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan 

yang lebih besar. 

 Pada generasi 2G sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. 

Penggunaan sinyal digital memperlengkapi telepon seluler dengan 

pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS.

 Telepon seluler pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih 

kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. 

Ukuran yang lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai 

yang lebih kecil. 

 Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan berat yang lebih 

kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek 

radiasi yang membahayakan pengguna.



 HP Generasi 3(3-G); Generasi ini disebut juga 3G yang 

memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka 

jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call 

berteknologi tinggi.

 Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi yaitu 

Enhance Datarates for GSM Evolution (EDGE), Wideband-CDMA, 

dan CDMA 2000. 

 3G memang menyediakan fitur high-speed data access sehingga 

memungkinkan tersedianya layanan-layanan data yang lebih 

menarik, namun tetap saja 3G memiliki kelemahan. 

 Kelemahan dari generasi 3G ini adalah biaya yang relatif lebih 

tinggi, dan kurangnya cakupan jaringan karena masih barunya 

teknologi ini.



 HP Generasi 4(4-G); Generasi ke-4 ini merupakan sistem telepon 

seluler yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur 

yang mengintegrasikan teknologi wireless yang telah ada termasuk 

wireless broadband (WiBro), 802.16e, CDMA, wireless LAN,Bluetooth, 

dll. 

 Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang 

memungkinkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem 

kapan saja dan dimana saja. 

 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume 

tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk 

menjelajahi berbagai teknologi berbeda. 

 Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk 

mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti, video 

conferencing, game on-line , dll. Pokoknya bagus deh!



Metodologi dan metode, hanya beda tipis sepertinya. Ketika dicari perbedaannya, 
pasti mudah, karena dari kata saja sudah berbeda.
 Metode (method), secara harfiah berarti cara. Selain itu metode atau metodik 

berasal dari bahasa Greeka, metha, (melalui atau melewati), dan hodos (jalan 
atau cara), jadi metode bisa berarti jalan atau cara yang harus di lalui untuk 
mencapai tujuan tertentu.

 Metode ialah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, atau suatu 
kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan terkait 
dengan maksud dan tujuan.

 Metodologi (methodology) berasal dari bahasa Yunani “metodos” dan "logos". 
Kata "metodos" terdiri dari dua suku kata yaitu “metha” yang berarti melalui atau 
melewati dan “hodos” yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu 
jalan/cara yang dilalui untuk mencapai tujuan. "Logos" artinya ilmu.

 Metodologi adalah ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran 
menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan 
kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji.

 Jadi, metode merupakan bagian dari metodologi.





 metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang 

metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.

 metodologi penelitian membahas konsep teoritik berbagai 

metode, baik kelebihan dan kekurangannya dalam kajian 

ilmiah, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode 

yang terbaik untuk digunakan.

 Metodologi penelitian merupakan suatu kerangka dan asumsi 

yang ada dalam melakukan elaborasi penelitian sedangkan 

metode penelitian memerlukan teknik atau prosedur untuk 

menganalisa data yang ada.

 Kesimpulan: metodologi penelitian merupakan langkah-

langkah yang ada dalam penelitian sedangkan metode 

penelitian adalah cara/metode dari setiap langkah yang 

ada.



Metodologi Penelitian merupakan ilmu yang mempelajari 

metode-metode penelitian. Metodologi penelitian bisa berupa 

pemahaman terhadap metode-metode penelitian dan 

pemahaman teknik-teknik penelitian. Metodologi penelitian 

tersebut berisi pengetahuan yang mengkaji mengenai metode 

yang digunakan dalam penelitian.

Suatu metodologi berbeda satu sama lain karena adanya 

penekanan yang berbeda-beda, misalnya :

 Penekanan terhadap dimensi manusianya.

 Penekanan terhadap pendekatan keilmiahannya.

 Penekanan terhadap pendekatan yang prakmatis.

 Penekanan terhadap pendekatan yang otomatis



Contoh pada sebuah penelitian pengembangan sistem 

informasi (SI), pemilihan metodologi penelitian perlu 

memperhatikan aspek-aspek seperti:

 Penggunaan komputer yang dominan.

 Dokumentasi yang baik.

 Harganya yang paling murah.

 Waktu implementasi yang singkat.

 Yang mudah beradaptasi.

 Penggunaan teknik dan tools yang baik.

 Disukai oleh pengguna.



Ada sekitar 1000 metodologi pengembangan SI. 

Metodologi tersebut ada yang mirip satu sama lain, dan 

ada yang sangat spesifik terhadap suatu organisasi. Berikut 

adalah beberapa komponen dari metodologi:

 Bagaimana suatu proyek dipecah kedalam beberapa 

tahapan ?

 Apa yang dikerjakan pada setiap tahapan ?

 Apa keluaran yang dihasilkan ?

 Kapan setiap tahapan tersebut dikerjakan ?

 Apa batasan yang diterapkan ?

 Siapa yang terlibat ?

 Bagaimana project tersebut dikelola dan di kontrol ?

 Alat pendukung apa yang digunakan ?.



Disamping itu, suatu metodologi idealnya mengandung 

unsur “philosophis” berdasarkan teori dan asumsi yang 

digunakan dalam metodologi tersebut. Metodologi 

pengembangan SI yang dikomersialkan, umumnya terdiri 

dari:

 Manuals

 Education and training

 Consultancy support

 CASE tools

 Pro forma documents

 Model building templates, and so on



Manfaat Metodologi:

 Metodologi membuat kita lebih paham, lebih 

bertanggungjawab, lebih comfortable, dan lebih 

responsible.

 Metodologi membuat kita lebih knowladgetable 

(berpengetahuan) dan lebih berguna dalam beragumen 

karena selalu berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan 

pada instuisi-instuisi maupun bisikan-bisikan.

 Dengan menggunakan metodologi kita bisa 

memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, 

ide maupun masukan-masukan yang bisa di-elaborate 

dan dipondasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada 

untuk memunculkan ide-ide baru.



Untuk meningkatkan kualitas keilmuan maka kita perlu 

melakukan penelitian (ilmiah), dengan menggunakan 

proses penelitian yang agar dapat mencapai optimasi 

pada berbagai keputusan riset.

Alasan perlunya mempelajari Scientific Inquiry (Penyelidikan 

ilmiah):
 Scientific Inquiry membuat kita lebih knowledgeable dalam arti kita 

mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita.

 Menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif.

 Membuat kita lebih berbudaya dalam arti apa yang kita ungkapkan 

selalu didasarkan pada fakta.
 Memunculkan pengetahuan dan ide yang baru.



Karakteristik dari Scientific Inquiry:
1. Berdasarkan fakta; Penelitian yang dilakukan harus didasarkan pada 

kenyataan/fakta di lapangan.

2. Bersifat objektif; Maksudnya objektif yaitu harus jelas sumbernya 

sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh peneliti 

lainnya dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula.

3. Dapat dianalisis; Ini menunjukkan adanya proses yang tepat dan 

benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk 

pemecahan masalah tersebut sesuai dengan metodologi yang telah 

dipilih sebelumnya.

4. Bersifat kuantitatif; Penelitian yang dilakukan harus bisa diukur 

berdasarkan argumentasi ilmiah sehingga kesimpulan yang dibuat 

secara rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia. Penelitian 

tersebut juga harus didukung oleh pengembangan konsep dan teori 

agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



Karakteristik dari Scientific Inquiry:
5. Berpikir deduktif-hipotesis; Karakteristik Scientific Inquiry mengikuti dua 

pola berpikir yaitu pola pikir deduktif dan induktif pola pikir deduktif 

adalah pola pikir yang dimulai secara umum ke arah yang lebih 

khusus. Riset area deduktif sangat sulit ditemukan dalam melakukan 

penelitian sehingga dalam pola pikir deduktif digunakan hipotesis..

6. Berpikir induktif-general; Pola pikir induktif adalah pola pikir yang 

dimulai dari yang khusus mengarah ke arah yang lebih umum. Pola 

induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian.  

Contohnya dalam pengambilan sampel, bila ditanya akan 

memberikan jawaban yang seragam di interpolasi. Kesimpulannya 

terbatas pada ruang lingkup penelitian yang diuraikan dan bila 

penelitian tersebut diulangi oleh orang lain, hasilnya konsisten dan hal 

inilah yang akan menjadi comment knowledge.



Tahapan-tahapan dalam metodologi 

penelitian berbeda antara penelitian 

yang satu dengan yang lainnya. 

Biasanya tergantung dari jenis 

penelitian, tujuan dan sifat pemecahan 

masalah yang akan dilakukan. 



Contoh tahapan penelitian (metodologi penelitian) yang umum dan 

banyak digunakan oleh peneliti:

Contoh Metodologi  Penelitian 1 Contoh Metodologi Penelitian 2

1. Permasalahan

2. Pengumpulan Literatur

3. Perumusan Masalah

4. Perumusan Hipotesis

5. Desain Penelitian

6. Pengumpulan Data

7. Analisis Data

8. Hasil Penelitian

9. Penarikan Kesimpulan

10.Refine Hipotesis

1. Menetapkan Permasalahan

2. Membuat pola pikir yang 

dibangun dari kerangka 

terlebih dahulu

3. Lakukan statemen-statement 

yang mempunyai kebenaran

4. Formulasikan hipotesis

5. Menguji Hipotesis

6. Penarikan Kesimpulan



Menurut Sifat Aplikasinya:

 Penelitian Dasar (Basic Research); Disebut juga penelitian murni (pure 

research) atau penelitian pokok (fundamental research). Penelitian yang 

berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan diarahkan pada 

pengembangan teori/model yang ada atau menemukan teori/model baru, 

tanpa memikirkan pemanfaatan langsung dari  hasil penelitiannya. Hasil 

penelitian dasar biasanya memberikan sumbangan besar sebagai dasar 

penelitian terapan. Contoh penelitian dasar, misalnya pengembangan 

formal methods, computational logics, algorithms, dll.

 Penelitian Terapan (Applied Research); Penelitian terapan berfungsi untuk 

mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tertentu dan memberikan 

manfaat untuk kepentingan manusia (pribadi, kelompok, organisasi, industri, 

dll) dan hasil penelitiannya bukan semata-mata untuk wawasan keilmuan 

semata. Contoh applied research, misalnya pada pengembangan sistem 

deteksi dini gangguan kesehatan, otomatisasi proses pada dunia industri, dll.



Menurut Tujuannya:
 Penelitian Eksploratif (Exploration Research); Disebut juga exploratory research. Penelitian yang 

bertujuan untuk meng-eksplorasi (menjelajahi) atau untuk memahami suatu topik penelitian dalam 
rangka untuk mengetahui ada tidaknya suatu fenomena baru, menggali data dan informasi 
tentang topik atau isu-isu baru yang ditujukan untuk kepentingan pendalaman atau penelitian 
lanjutan atau untuk membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Penelitian 
dilakukan mulai dari abstraksi yang lebih rendah menuju ke setingkat atau beberapa tingkat lebih 
tinggi untuk megeksplorasi suatu sistem atau produk yang sudah ada. Contoh exploration research, 
misalnya geographic information system untuk pemetaan daerah rawan bencana, dll.

 Penelitian Verifikatif (Verification Research); Penelitian verifikatif bertujuan untuk mengukur, 
mengevaluasi, membuktikan atau menguji suatu fenomena atau keberhasilan atas suatu 
produk/model/kebijakan/dll. Output dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan atau 

mendorong dilakukannya penelitian lanjutan.
 Penelitian Pengembangan (Development Research); Disebut juga Research and Development (R & 

D); Penelitian pengembangan bertujuan untuk melakukan pengkajian sistematik terhadap 
pendesainan, pengembangan dan evaluasi program/proses/model/sistem/produk dll, yang harus 
memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektifitas. R&D dapat difokuskan pada apa yang 
sudah ada untuk dikembangkan lebih lanjut atau menemukan inovasi-2 baru untuk 
pengembangan produk yang baru. Penelitian pengembangan biasanya juga mengandung nilai-
nilai hasil penelitian yang dapat dikomersialkan.



Menurut Jenis Datanya:

 Penelitian Kuantitatif (Quantitative Research); penelitian yang sistematis terhadap 
bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian 

kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, 

teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses 

pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini 

memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi 

matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, 

penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau 

penolakan terhadap teori yang digunakan

 Penelitian Kualitatif (Qualitative Research); penelitian yang bersifat deskriptif dan 
cenderung menggunakan analisis . Proses dan makna (perspektif subyek) lebih 

ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan 

teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian 

dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif peneliti 

bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan 

berakhir dengan suatu “teori”.

 Dalam praktek, penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat dilakukan secara bersama 

dalam satu penelitian (kombinasi)



Aspek Kualitatif Kuantitatif

Desain - Umum
- Fleksibel
- Berkembang, tampil dalam proses penelitian

- Spesifik, jelas, terinci
- Ditentukan secara mantap sejak awal
- Menjadi pegangan langkah demi langkah

Tujuan - Memperoleh pemahaman makna
- Mengembangkan teori
- Menggambarkan realitas yang kompleks

- Menunjukkan hubungan antara variabel
- Mentest/mengevaluasi/menguji teori
- Mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif

Teknik 
Penelitian

- Observasi, participant observation
- Wawancara terbuka

- Eksperimen, survey, observasi berstruktur
- Wawancara berstruktur

Instrumen 
Penelitian

- Human Instrument
- Buku Catatan
- Recording 

- Test, angket, wawancara, skala
- Komputer, Kalkulator

Data - Deskriptif (kualitatif)
- Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan 

responden, dokumen, dll

- Kuantitatif
- Hasil pengukuran berdasarkan variabel yang 

dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen

Sampel - Kecil
- Tidak representatif
- Purposif

- Besar
- Representatif
- Sedapat mungkin random

Analisis - Terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian
- Induktif
- Mencari pola, model, tema

- Pada taraf akhir setelah pengumpulan data selesai
- Deduktif
- Menggunakan statistik

Hubungan 
dengan 
responden

- Empati, akrab
- Kedudukan sama, setara, jangka lama

- Berjarak, sering tanpa kontak langsung
- Hubungan antara peneliti –subyek jangka pendek

Usulan 
Desain

- Singkat
- Sedikit literatur
- Pendekatan secara umum
- Masalah yang diduga relevan
- Tidak ada hipotesis
- Fokus penelitian sering ditulis setelah ada data yang 

dikumpulkan dari lapangan

- Luas dan terinci
- Banyak literatur yang berhubungan dengan masalah
- Prosedur yang spesifik dan terinci langkah-

langkahnya
- Masalah diuraikan dan ditujukan kepada fokus 

tertentu
- Hipotesis dirumuskan dengan jelas dan ditulis terinci 

dan lengkap sebelum terjun ke lapangan



Menurut Metodenya
 Penelitian Survei (Survey Research); penelitian yang dilakukan langsung pada populasi 

(besar/kecil), tetapi data yang dipelajari merupakan data sampel dari populasi tersebut sehingga 
ditemukankejadian-kejadian relatif, hubungan-hubungan antar variabel,  dsb.

 Penelitian Ex Post Facto (Ex Post Facto Research); penelitian untuk mencari  faktor-faktor yang 
menimbulkan kejadian yang sudah lewat/terjadi (merunut kembali).

 Penelitian Eksperimental (Experimental Research); penelitian dengan menggunakan variabel 
kontrol dan treatment.

 Penelitian Tindakan (Action Research); penelitian yang bertujuan untuk  mengembangkan metode 
kerja yang paling efisien, sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktifitas lembaga dapat 
meningkat. Tujuan utama penelitian ini adalah mengubah: 1) situasi, 2) perilaku, 3) organisasi 
termasuk struktur mekanisme kerja, iklim kerja, dan pranata.

 Penelitian Kebijakan (Policy Research); penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap 
masalah-masalah yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada 
pembuat keputusan untuk bertinak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.

 Penelitian Korelasional (Correlational Research); Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan 
antara dua gejala (variabel) atau lebih. Penelitian korelasional belum tentu berhubungan dengan 
kasus sebab akibat.

 Penelitian Subyek Tunggal (Single-Subject Research); Penelitian yang dilakukan dengan 
mengamati objek yang sama secara terus menerus.



Menurut Tingkat Eksplanasinya:

 Penelitian Deskriptif (Decriptive Research); penelitian yang penekanannya pada 
keingintahuan lebih jauh dari peneliti terhadap sesuatu masalah (hal). Penelitian 

deskripsi berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan 

sifat populasi tertentu.

 Penelitian Inferensi (Inference Research); Penelitian yang penekanannya pada 
penarikan kesimpulan berdasarkan tindakan atau proses logis dari premis-premis yang 

diketahui atau dianggap benar.

 Penelitian Asosiatif (Associative Research); penelitian yang penekanannya pada 
sejauh mana  hubungan antar variabel saling berpengaruh.

 Penelitian Komparasi (Comparative Research); Disebut juga causal-comparative 

research. Ada juga yang menyebut sebagai penelitian eksplanatory (Explanatory 

Research). Penelitian yang penekanannya pada membandingkan variabel satu 
dengan lainnya. Penelitian ini menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat antara 

faktor tertentu yang mungkin menjadi penyebab gejala yang diselidiki, termasuk 

tentang mengapa suatu gejala atau fenomena itu terjadi. Pada perkembangannya, 

penelitian eksplanatori  biasa juga disebut sebagai penelitian konfirmatori 

(confirmatory research).



Menurut Waktu:

 Cross Sectional Research; Penelitian ini hanya dilakukan dalam satu 

waktu tertentu dengan satu fokus. Pada penelitian ini ada periode 

time-series nya, misalnya data dari 5 tahun yang lalu hingga 
sekarang, dsb-nya. Penelitian ini dapat digunakan untuk tujuan 

eksplorasi, deskripsi atau eksplanasi. Tipe penelitian ini adalah yang 

paling banyak dilakukan.

 Longitudinal Research; Penelitian ini dilakukan antar waktu atau 

penelitian satu masalah namun dilakukan dalam dua waktu yang 
berbeda. Penelitian ini sering digunakan pada penelitian analisis 

dampak atau analisis perubahan sosial, atau atas perlakuan 

(treatment) atau kebijakan tertentu pada suatu obyek penelitian. 

Sehingga penelitian perlu dilakukan pada saat sebelum 

kebijakan/treatment diberlakukan dan sesudah diberlakukan. Data 

dalam penelitian ini dapat berupa data historis (historical data).



Menurut Tempatnya:

 Penelitian Laboratorium (Laboratory Research); 

Penelitian yang dilakukan di laboratorium.

 Penelitian Perpustakaan (Library Research); Penelitian 

yang dilakukan di perpustakaan. Biasanya untuk 

penelitian-penelitian dokumenter, penelitian sejarah, 

studi pustaka, dll.

 Penelitian Lapangan (Field Research); Penelitian 

yang dilakukan di lapangan (obyek penelitian, 

misalnya perusahaan, wilayah, kantor, dsb.). 

Biasanya digunakan dalam penelitian menggunakan 

studi kasus.



Banyak sumber/referensi yang 

mengklasifikasikan penelitian 

pada perspektif yang berbeda-

beda, tergantung dari sudut 

pandang mana penelitian 

tersebut dilihat.



Definisi/Istilah
 Istilah Informatika diturunkan dari bahasa Perancis informatique, yang 

dalam bahasa Jerman disebut Informatik. Sebenarnya, kata ini identik 

dengan istilah computer science di Amerika Serikat dan computing 

science di Inggris (Wiki, 2008). Di Indonesia istilah tersebut dikenal sebagai 

Ilmu Komputer atau Teknik Informatika. Istilah ini kedua-duanya dipakai di 

berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia untuk menamai fakultas, jurusan, 

atau program studi dalam menjalankan misi akademisnya.

 Teknik Informatika/ Ilmu Komputer merupakan ilmu yang mempelajari 

landasan teoritis komputasi dan informasi serta penerapannya dalam 

sistem komputer termasuk perangkat keras maupun perangkat lunak. 

Ilmu Komputer mencakup beragam topik yang berkaitan dengan 

komputer, mulai dari analisis abstrak algoritma sampai subjek yang lebih 

konkret seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak, dan perangkat 

keras (Wiki, 2008).



Bidang Kajian
 Dipandang dari sisi penelitian, menurut Dennings terdapat tiga  paradigma besar dalam penelitian 

teknik informatika atau ilmu komputer, yakni teori, eksperimen yang merupakan ekplorasi terhadap 
model dari sistem/ arsitektur dan sering disebut pula sebagai abstraksi/ pemodelan, dan desain 
yang menghsilkan produk/ sistem.Teknik Informatika/ Ilmu Komputer merupakan ilmu yang 
mempelajari landasan teoritis komputasi dan informasi serta penerapannya dalam sistem komputer 
termasuk perangkat keras maupun perangkat lunak. Ilmu Komputer mencakup beragam topik 
yang berkaitan dengan komputer, mulai dari analisis abstrak algoritma sampai subjek yang lebih 
konkret seperti bahasa pemrograman, perangkat lunak, dan perangkat keras (Wiki, 2008).

 Teori: merupakan pendekatan yang berlandaskan pada ilmu matematika. Untuk mendapatkan 
suatu teori yang valid perlu dilalui proses-proses pendefinisian (definition), pembuatan teorema 
(theorema), pembuktian (proof), penginterpretasian hasil (interpret result).

 Abstraksi/Pemodelan: merupakan pendekatan yang berlandaskan pada metode perancangan 
atau eksperimen. Dalam melakukan investigasi terhadap suatu fenomena hingga dihasilkan suatu 
model, formula, prediksi, metode, atau prototipe perlu dilalui proses-proses pembentukan hipotesis, 
kerangka teoritis, atau model teoritis; pembuatan suatu model, formula, prediksi, metode, atau 
prototipe; perancangan eksperimen; pengujian dan pengumpulan data; analisis hasil.

 Produk/Sistem: merupakan pendekatan penelitian guna menghasilkan suatu produk, sistem, tools, 
atau device baik hardware maupun software. Tahapan yang perlu dilakukan guna upaya 
pengatasan masalah meliputi perencanaan, perancangan, pembangunan, pengujian, 
penerapan, dan evaluasi.



Read This File

Paradigma_Metodologi_Penelitian_Teknik_Informatika.pdf

../Paradigma_Metodologi_Penelitian_Teknik_Informatika.pdf


Kemampuan Keilmuan
Peneliti mempunyai kemampuan di bidang ilmu tertentu

Masalah
Peneliti mempunyai permasalahan yang akan diteliti

Sumber Daya Pendukung
Peneliti mempunyai cukup sumber daya pendukung : 

Biaya, Tenaga, Waktu dan Sarana/fasilitas

Metodologi Penelitian
Peneliti mampu memilih/menggunakan metodologi penelitian

yang tepat:

- Jenis dan sumber data 

- Sampling 

- Metode dan alat pengumpulan data 

- Metode analisis data, dsb.



Kompeten
- Menguasai dan mampu melakukan penelitian 

- Bidang Ilmu sesuai dengan bidang penelitian 

Obyektif
- Tidak mencampuradukkan pendapat sendiri dengan 

kenyataan 

Jujur 
- Tidak memaksakan unsur subyektifitas ke dalam fakta

Faktual 
- Bekerja berdasarkan fakta

Terbuka 
- Bersedia menerima masukan dari orang lain 

- Bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya oleh orang lain



Selain didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah (metode ilmiah), 

pelaksanaan penelitian harus mengikuti etika penelitian. 

Etika Penelitian berkaitan dengan norma-norma : 

 Norma Sopan-santun

Peneliti memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam 

tatanan di masyarakat 

 Norma Hukum 

Bila terjadi pelanggaran maka Peneliti akan dikenakan sanksi 

 Norma Moral

Peneliti mempunyai itikad dan kesadaran yang baik dan jujur 

dalam penelitian 

Beri contoh kasus-kasus pelanggaran etika penelitian yang pernah 

Anda tahu …



Kebijaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi : 

 Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni 

(IPTEKS) 

 Pengembangan Kelembagaan/Organisasi (Perguruan Tinggi) 

 Menunjang Pembangunan

Dosen           :  Penelitian merupakan salah satu kegiatan 

dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi

Mahasiswa  :  Penelitian pemula yang diwujudkan dalam

Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis/Disertasi)


