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Pengertian Penelitian
Research:  

• re-search: melihat kembali; menyelidiki dengan tuntas. 

• Proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, 
sistematis, dan konsisten. 

• Menggunakan ilmu & metode ilmiah. 

• Tujuannya menemukan, interpretasi, dan merevisi fakta-
fakta, dan teori. 

• Membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan



Pengertian Metodologi 
Penelitian

Ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran. 

“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: suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.  

Logos: ilmu. 

Menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam 
menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang 
dikaji.



Ilmu: usaha sistematis dengan metode ilmiah dalam 
pengembangan dan penataan pengetahuan.  

Dibuktikan dengan penjelasan dan prediksi yang 
teruji sebagai pemahaman manusia tentang alam 
semesta dan dunianya. 

Syarat suatu ilmu: 

A. Objektif: kebenaran, yakni persesuaian antara 
tahu dengan objek; golongan masalah yang 
sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun 
bentuknya dari dalam; kebenaran objektif & 
bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti 
atau subjek penunjang penelitian.



B. Metodis:  

1. upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi 
kemungkinan terjadinya penyimpangan 
dalam mencari kebenaran; harus ada cara 
ter tentu untuk menjamin kepast ian 
kebenaran. etodis bahasa Yunani “Metodos” 
yang berarti: cara, jalan.  

2. Metode tertentu yang digunakan dan 
umumnya merujuk pada metode ilmiah.



C. Sistematis: Metode/cara yang digunakan untuk 
mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu 
harus terurai dan terumuskan dalam hubungan 
yang teratur dan logis sehingga membentuk 
suatu sistem yang berarti secara utuh, 
menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan 
rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. 



D. Universal:  

1. Kebenaran yang hendak dicapai adalah 
kebenaran universal yang bersifat umum 
(tidak bersifat tertentu). Contoh: semua 
segitiga bersudut 180º.  

2. Ilmu sosial: ke-umum-an (universal) yang 
dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu 
alam mengingat objeknya adalah tindakan 
manusia. Karena itu untuk mencapai tingkat 
universalitas dalam ilmu-ilmu sosial, harus 
tersedia konteks dan tertentu pula.



Empat Kata Kunci Pada 
Metode Penelitian

1.Cara ilmiah 

2.Data.  

3.Tujuan  

4.Kegunaan.



1. Cara ilmiah: kegiatan penelitian itu didasarkan pada 
ciri-ciri keilmuan, yaitu: 

A. Rasional: Rasional berarti kegiatan penelitian itu 
dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, 
sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 

B. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat 
diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain 
dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang 
digunakan. 

C. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam 
penelitian itu menggunakan langkah-langkah 
empiris, dan sistematis tertentu yang bersifat logis.



2. Data (fakta atau keterangan-keterangan yang 
ingin diperoleh atau dikumpulkan oleh 
peneliti.), syaratnya: 

A. Valid derajad ketepatan antara data yang 
sesungguhnya terjadi pada obyek dengan 
data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti, 

B. Reliabel (derajat konsistensi/keajegan data 
dalam interval waktu tertentu). 

C. O bye k t i f ( i n t e r p e r s o n a l a g r e e m e n t 
(kesepakatan antar banyak orang).



Agar data valid dan reliabel: 

1. Kuantitatif: Instrument penelitiannya harus valid 
dan reliabel: Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara yang benar pada sampel yang 
representatif (mewakili populasi).  

2. Kualitatif: peneliti harus dapat menjadi human 
instrument yang baik; mengumpulkan data 
secara triangulasi dari berbagai sumber data yang 
tepat, dan melakukan pengujian keabsahan data.  

3. Campuran (Mixed Methode): maka dilakukan 
dengan menggabungkan cara yang dilakukan 
dalam metode kuantitatif dan kualitatif.



3. Tujuan: 

A. Penemuan: tindakan dan produk yang 
diperoleh dari penelitian itu adalah betulbetul 
baru yang sebelumnya belum pernah ada 

B. Pembuktian: data yang diperoleh itu 
digunakan untuk membuktikan adanya 
keraguraguan terhadap informasi atau 
pengetahuan tertentu. 

C. Pe n g e m b a n g a n : m e m p e r d a l a m d a n 
memperluas pengetahuan, tindakan dan 
produk yang telah ada



4. Kegunaan: 

A. Memahami: memperjelas suatu masalah atau 
informasi yang t idak diketahui dan 
selanjutnya menjadi tahu 

B. Memecahkan dan mengantisipasi masalah: 
meminimalkan atau menghilangkan masalah, 
dan mengantisipasi berarti mengupayakan 
agar masalah tidak terjadi.



Jenis-Jenis Penelitian





Proses Penelitian




