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KATA PENGANTAR 
 

Modul yang berjudul Metodologi Penelitian ini diperlukan sebagai landasan, pedoman atau 

rujukan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari konsep dasar prosedur penelitian dengan 

baik, mudah, dan benar. 

Diawali dengan memberikan penjelasan tentang konsep prosedur penelitian yang 

digunakan dalam penelitian diharapkan mahasiswa sebagai pengguna dapat mempelajari 

modul ini secara mudah. Materi disajikan sesuai dengan tahapan belajar mulai dari dasar-

dasar metode penelitian pendidikan, langkah-langkah penelitian pendidikan, variabel 

penelitian pendidikan, definisi dan perumusan hipotesa, tinjauan pustaka dalam penelitian 

pendidikan, populasi dan sampel dalam penelitian pendidikan, teknik pengumpulan data dan 

instrumen penelitian, analisis data, dan penyusunan proposal penelitian. 

Banyak pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penulisan modul ini, untuk itu 

tim pengembang ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Modul ini jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu perlu saran dan kritik yang membangun dari mahasiswa dan 

pengguna Modul Metodologi Penelitian. 

Surabaya, 2018 

 

Tim Pengembang 
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MODUL 1 
DASAR-DASAR METODE PENELITIAN PENDIDIKAN 

 

A. Pendahuluan 

Modul ini membahas tentang dasar-dasar metode penelitian pendidikan yang perlu 

dikuasai oleh mahasiswa sebelum melakukan penelitian pendidikan. Adapun materi yang 

dibahas pada modul ini adalah sebagai berikut.  

5. Jenis-jenis penelitian. 

 

B. Pendekatan Memperoleh Kebenaran 

Dalam memperoleh kebenaran banyak cara yang dilakukan salah satunya adalah melalui 

penelitian yang menggunakan metode dan cara yang ilmiah. Cara dengan metode ilmiah yang 

dikenal dengan kebenaran penelitian.  

Kebenaran Penelitian pada hakekatnya adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh 

pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian 

terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat 

memahami fenomena an memecahkan masalah yang dihadapinya. Masalah penelitian dapat 

timbul karena adanya kesulitan yang mengganggu kehidupan manusia atau semata-mata 

karena dorongan ingin tahu sebagai sifat naluri manusia.  

Setiap manusia  sendiri-sendiri mempunyai cara dalam memperoleh kebenaran namun 

fokus disini melihat kebenaran dari sisi kebenaran penelitian. 

 

C. Makna Kegunaan Penelitian 

Penelitian memiliki kegunaan yang bisa diartikan untuk menjawab berbagai persoalan 

yang ada dalam berbagain kehidupan. Dengan penelitian maka hasilnya digunakan untuk 

kebaikan dan kehidupan umat manusia yang lebih baik, dan lebih praktis, intinya untuk 

menjawab kehidupan manusia yang lebih baik dan lebih efektif serta efisien. 

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Ada empat kunci pada metode penelitian, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, 

kegunaan tertentu. Cara Ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu 

1. Pendekatan memperoleh kebenaran. 

2. Makna dan kegunaan penelitian. 

3. Ruang lingkup penelitian. 

4. Pendekatan dalam penelitian. 
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dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. 

Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga 

orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis adalah 

proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang 

bersifat logis.  

Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai 

kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajad ketepatan antara data yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Untuk 

mendapatkan data yang langsung valid dalam penelitian, maka dapat diuji melalui pengujian 

reliabilitas dan obyektivitas. Reliabel berkenaan derajad konsistensi/keajegan data dalam 

interval waktu tertentu. Misalnya pada hari pertama wawancara, sumber data mengatakan 

bahwa jumlah murid yang tidak lulus UN sebanyak 3000 orang, maka besok atau lusa pun 

sumber data tersebut kalau ditanya akan tetap mengatakan bahwa jumlah murid yang tidak 

lulus UN sebanyak 3000 orang. Obyektivitas berkenaan dengan interpersonal agreement 

(kesepakatan antar banyak orang). Misalnya, bila banyak yang menyatakan bahwa kegagalan 

bangsa Indonesia membangun sumber daya manusia karena lemahnya pendidikan, maka 

data tersebut adalah obyektif. Data yang reliabel belum tentu valid, misalnya Kepala Sekolah 

SMK sering menyatakan bahwa lulusannya tidak banyak yang segera mendapat pekerjaan 

karena lulusan malas mencari informasi. Hal ini diucapkan secara konsisten tetapi berbohong, 

sehingga data tersebut terlihat reliabel (konsisten) tetapi tidak valid. Data yang obyektif juga 

belum tentu valid, misalnya 99% dari sekelompok orang menyatakan bahwa si A adalah murid 

yang paling malas di sekolah, dan 1% menyatakan paling rajin. Padahal yang benar justru 

yang hanya 1% yang menyatakan bahwa A adalah murid yang rajin. Pernyataan kelompok 

tersebut terlihat obyektif tetapi tidak valid. 

Tujuan penelitian yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan 

yaitu data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang 

sebelumnya belum pernah diketahui. Misalnya, menemukan metode mengajar matematika 

yang efektif, efisien dan menyenangkan; media pendidikan, sistem evaluasi, kriteria guru SMK 

yang profesional, dll. Pembuktian yaitu data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan 

adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, misalnya membuktikan 

keragu-raguan terhadap metode mengajar yang diimpor dari luar apakah efektif untuk 

Indonesia atau tidak. Pengembangan yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan 

tang telah ada. Misalnya, mengembangkan metode mengajar yang telah ada sehingga 

menjadi lebih efektif. 

Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami yaitu memperjelas suatu masalah 

atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan yaitu 
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meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi yaitu mengupayakan agar 

masalah tidak terjadi. Metode Penelitian Pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, 

suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. 

 

D. Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian cukup luas bisa bidang pendidikan, ekonomi, budaya, pertahanan, 

pangan, industri dan sebagainya. Lingkup penelitian sangat luas untuk menjawab berbagai 

macam persoalan yang ada dalam kehidupan manusia secara menyeluruh dan digunakan 

semaksimal mungkin untuk kebaikan manusia itu sendiri. Luasnya lingkup penelitian 

melahirkan banyak bidang-bidang dalam penelitian sehingga membuat banyak kelompok-

kelompok penelitian fokus pada bidang masing-masing. 

Pada lingkup kebijakan pendidikan, penelitian pendidikan terbagi atas 6 bidang yaitu: 

a. Perumunan kebijakan tentang pendidikan yang dilakukan oleh MPR. 

b. Kebijakan Presiden dan DPR tentang pendidikan. 

c. Kebijakan Mendiknas tentang Pendidikan. 

d. Kebijakan Dirjen, Gubernur, Bupati, Walikota, Diknas Pendidikan. 

e. Implementsi kebijakan Pendidikan 

f. Output dan Outcome Kebijakan Pendidikan. 

Pada lingkup manajerial, penelitian pendidikan meliputi bidang: 

a. Perencanaan pendidikan pada tingkat Nasional. 

b. Organisasi Diknas. 

c. Kepemimpinan Pendidikan. 

d. Ekonomi Pendidikan. 

e. Bangunan Pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan. 

f. Hubungan kerjasama antar lembaga pendidikan. 

g. Koordinasi pendidikan dari pusat ke daerah. 

h. SDM tenaga kependidikan. 

i. Evaluasi pendidikan. 

j. Kearsipan, perpustakaan dan musium pendidikan. 

Pada tingkat institusional lingkup penelitian meliputi berbagai bidang yaitu: 

a. Anspirasi masyarakat dalam memilih pendidikan. 

b. Pemasaran lembaga pendidikan. 

c. Sistem seleksi murid baru. 
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d. Kurikulum. 

e. Teknologi pembelajaran. 

f. Media pendidikan, buku ajar, dan lain-lain. 

g. Penampilan mengajar guru. 

h. Menajemen kelas. 

i. Sistem evaluasi belajar. 

j. Sistem ujian akhir. 

k. Kuantitas dan kualitas lulusan. 

l. Menajemen kelas. 

m. Unit produksi. 

n. Pengembangan karir pendidikan. 

o. Profil pekerjaan dan tenaga kerja DUDI. 

p. Kebutuhan masyarakat akan lulusan pendidikan. 

Jadi penelitian pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah tetapi juga dilakukan di 

masyarakat yang memerlukan instusi sekolah dan masyarakat yang menggunakan lulusan 

sekolah. Penelitian pada bidang pendidikan juga dapat dilakukan pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu, dengan menggunakan berbagai metode pendidikan seperti yang 

dikemukakan. 

 

E. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ada pendekatan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. 

Kedua pendekatan tersebut adalah paling umum dan sering digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan kedua pendekatan tersebut tentu ada lagi pendekatan yang menggabungkan 

keduanya atau dikenal pendekatan campuran (mixed method). Pendekatan digunakan 

berdasarkan kebutuhan dalam menjawab penelitian, misalkan ada penelitian yang harus 

didekati dengan cara kualitatif, ada juga penelitian yang didekati secara kuantitatif, namun 

ada juga penelitian yang harus didekati secara keduanya baik kuantitatif maupun kualitatif. 

Pendekatan yang terbaik adalah pendekatan yang sesuai dengan masalah penelitian yang 

diangkat sehingga masalah tersebut terjawab dengan cara pendekatan yang paling tepat 

sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkandengan sebaik-baiknya, hasil tersebut tentu 

untuk membawa kebaikan dan menjawab permasalahan yang ada.  

1. Pendekatan Kuantitatif 

Pendekatan kuantitatif sering dinamakan pendekatan tradisional, positivistik, scientific dan 

discovery. Pendekatan kuantitatif dinamakan pendekatan tradisional, karena pendekatan ini 

sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai pendekatan untuk 

penelitian. Pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan scientific (ilmiah) karena telah 
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memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Pendekatan ini juga disebut pendekatan discovery karena 

dengan pendekatan ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Pendekatan 

ini disebut pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik. Pendekatan penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai pendekatan 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian kuantitatif bertolak dari studi pendahuluan dari obyek yang diteliti. Masalah 

harus digali melalui studi pendahuluan melalui fakta-fakta empiris, sehingga peneliti harus 

menguasai teori melalui membaca berbagai referensi. Selanjutnya masalah dirumuskan 

secara spesifik. Untuk menjawab masalah yang bersifat sementara (hipotesis) maka, peneliti 

dapat membaca referensi teoritis dan penelitian yang relevan. Kemudian untuk menguji 

hipotesis peneliti dapat memilih metode/strategi/pendekatan/desain penelitian yang sesuai. 

Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih maka peneliti dapat menyusun instrumen 

penelitian.  

Pengumpulan data pada penelitian kuantitatif dilakukan pada objek tertentu baik populasi 

maupun sampel. Jika peneliti akan membuat generalisasi terhadap temuannya, maka sampel 

yang diambil harus representatif (mewakili). Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis 

untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Dalam analisis akan ditemukan 

apakah hipotesis ditolak atau diterima atau apakah penemuan itu sesuai dengan hipotesis 

yang diajukan atau tidak. Kesimpulanya berdasarkan metode penelitian kuantitatif maka 

penelitian ini bersifat linear, dimana langkah-langkahnya jelas, mulai dari rumusan masalah, 

berteori, berhipotesis, pengumpulan data, analisis data, serta kesimpulan dan saran. 

Penelitian kuantitatif sebaiknya dilakukan bila memenuhi kondisi sebagai berikut. 

a) Masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. 

b) Peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. 

c) Peneliti ingin mengetahui pengaruh perlakuan/treatment tertentu terhadap yang lain. 

d) Peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. 

e) Peneliti ingin mendapatkan data yang akurat, berdasarkan fenomena yang empiris dan 

dapat diukur. 

f) Peneliti ingin menguji terhadap adanya keragu-raguan tentang validitas pengetahuan, 

teori, dan produk tertentu. 
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Gambar 1.1 Proses Penelitian Kuantitatif 

 

2. Pendekatan Kualitatif 

Penelitian kualitatif sering dinamakan sebagai metode baru, postpositivistik, artistik dan 

interpretive research. Penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena 

popularitasnya belum lama. Dinamakan penelitian postpositivistik karena berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme. Selain itu, disebut juga sebagai penelitian artistik karena proses 

penelitian lebih bersifat seni. Pendekatan penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian 

interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data 

yang ditemukan di lapangan. Secara lebih luas pendekatan penelitian ini disebut pendekatan 

kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

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

menekankan makna dari pada generalisasi.  

Proses penelitian kualitatif diibaratkan oleh Bogdan seperti orang yang berpiknik dan 

melihat pertunjukkan wayang kulit, dimana peneliti sekaligus sebagai human instrument 

memasuki obyek baru, sehingga peneliti tersebut belum tahu apa, mengapa, bagaimana 

obyek itu,kemudian dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, 

berfikir dan melihat obyek dan aktivitas orang yang ada di sekelilingnya, melakukan 

wawancara dan sebagainya. Setelah memasuki obyek, peneliti kualitatif akan melihat segala 

sesuatu di tempat itu yang masih bersifat umum. Pada tahap ini disebut tahap pertama/tahap 

Penggunaan Aspek Logika Untuk Merumuskan Hipotesis 

Sumber Masalah 
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orientasi atau deskripsi, dengan grand tour question. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan 

apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Kemudian dilanjutkan dengan tahap 

kedua, yang disebut tahap reduksi/fokus. Pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi 

yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Tahap 

reduksi yang dimaksud adalah peneliti menyortir data dengan cara memilih mana yang 

menarik, penting, berguna dan baru. Setelah tahap kedua maka dilanjutkan ketahap ketiga 

yaitu tahap selection, maksudnya adalah peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan 

menjadi lebih rinci. Hasil akhir dari penelitian kualitatif bukan sekedar menghasilkan data atau 

informasi yang sulit dicari melalui metode kualitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan 

informasi-informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan 

untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Informasi yang 

diperoleh berbentuk informasi yang bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif. 

Pendekatan penelitian kualitatif sebaiknya digunakan bila memenuhi kondisi sebagai 

berikut. 

a) Masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap. 

b) Peneliti ingin memahami makna dibalik data yang tampak. Gejala sosial sering tidak bisa 

dipahami berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh seseorang. 

c) Peneliti ingin memahami interaksi sosial.  

d) Peneliti ingin memahami perasaan seseorang. Perasaan orang sulit dimengerti kalau tidak 

diteliti dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, 

dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. 

e) Peneliti ingin mengembangkan teori. 

f) Peneliti ingin memastikan kebenaran data. 

g) Peneliti ingin meneliti sejarah perkembangan. 

 

F. Jenis-Jenis Penelitian    

Bila dilihat dari tingkat kealamiahan (setting) tempat penelitian terdapat tiga metode 

penelitian, yaitu penelitian eksperimen, survey dan naturalistik (kualitatif). Penelitian 

eksperimen dilakukan di laboratorium sedangkan penelitian nataralistik/kualitatif dilakukan 

pada kondisi yang alamiah. Dalam penelitian eksperimen ada perlakuan (treatment), 

sedangkan dalam penelitian naturalistik tidak ada perlakuan. Dengan demikian metode 

penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. 

Pada bagian ini dikemukakan khusus tentang metode eksperimen, karena metode ini 

sebagai bagian dari metode kuantitatif mempunyai ciri khas tersendiri, terutama dengan 

adanya kelompok kontrolnya. Dalam penelitian-penelitian sosial khusunya pendidikan, desain 
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eksperimen yang digunakan untuk penelitian akan sulit mendapatkan hasil yang akurat, 

karena banyak variabel luar yang berpengaruh dan sulit mengkontrolnya. 

Misalnya: Mencari pengaruh metode mengajar kontekstual terhadap kecepatan 

pemahaman murid dalampelajaran matematika. 

Untuk mencari seberapa besar pengaruh metode mengajar konstektual terhadap 

kecepatan pemaham murid, maka harus membandingkan pemahaman murid sebelum 

menggunakan metode kontekstual, dan sesudah menggunakan metode kontekstual atau 

dengan cara membandingkan kelas yang diajar dengan metode kontekstual dan kelas yang 

diajar metode lain. Kecepatan pemahaman murid terhadap pelajaran matematika seseorang 

tidak hanya dipengaruhi oleh metode mengajar saja, tetapi oleh variabel lain, misalnya IQ, 

pengalaman, peran guru, gaya belajar, dan lain-lain, sehingga mengukur seberapa jauh 

pengaruh metode mengajar kontekstual terhadap kecepatan pemahaman murid sulit 

dilakukan. 

Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian 

pendidikan, yaitu: pre-experimental design, true experimental design, factorial design, dan 

quasi experimental design. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar 1.2 berikut. 

 

Gambar 1.2 Macam-Macam Desain Penelitian Eksperimen 

 

1. Pre-Experimental Design (Nondesign) 

Dikatakan pre-experimental design, karena desain ini belum merupakan eksperimen 

sunguh-sungguh. Karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap 
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terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen 

itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi, karena 

tidak adanya variabel kontrol, dan sampel tidak dipilih secara random. 

Bentuk pre-experimental design ada beberapa macam yaitu; one-shot case study, one-

group pretest design, one-group pretest-posttest design, dan intact-group comparison yang 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. One-shot case study 

 Paradigma dalam penelitian eksperimen model ini dapat digambarkan seperti berikut. 

X  = treatment yang diberikan (variabel independen) 

     O  = observasi (variabel dependen) 

 

Paradigma ini dapat dibaca sebagai berikut: terdapat satu kelompok diberi 

treatment/perlakuan, dan selanjutnya diobservasi hasilnya, (treatment adalah sebagai 

variabel independen, dan hasil adalah sebagai variabel dependen). 

Contoh : 

Pengaruh ruang kelas ber AC (X) terhadap daya tahan belajar murid (O). 

Terdapat kelompok murid yang menggunakan ruang ber AC kemudian setelah diukur 

daya tahan belajarnya. Pengaruh ruang kelas ber-AC terhadap daya tahan belajar diukur 

dengan membandingkan daya tahan sebelum menggunakan ruang kelas ber-AC dengan 

daya tahan belajar setelah menggunakan ruang kelas ber-AC. Misalnya sebelum 

menggunakan kelas ber-AC daya tahan belajar setiap hari 4 jam, setelah menggunakan AC 

daya tahan belajar menjadi 6 jam. Jadi, pengaruh ruang kelas AC terhadap daya tahan belajar 

murid ditentukan dari perbedaan daya tahan sebelum dan sesudah menggunakan ruang kelas 

ber-AC yaitu 6-4 = 2 jam. 

b. One-Group Pretest-Posttest Design 

Jika pada penelitian One-shot case study tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat 

pretest, sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih 

akurat, karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan. Desain 

ini dapat digambarkan seperti berikut. 

 

     O1 = nilai pretest (sebelum diberi treatment) 

     X   = treatment yang diberikan (variabel independen) 

     O2 = nilai posttest (sesudah diberi treatment) 

     Pengaruh treatment = (O2 - O1) 

          X     O 

O1   X  O2 
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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). Paradigma penelitiannya dapat digambarkan 

sebagai berikut. 

O1 = hasil pengukuran setengah kelompok yang diberi 

perlakuan  

O2 = hasil pengukuran setengah kelompok yang tidak 

diberi perlakuan 

         Pengaruh perlakuan = (O1 – O2) 

Contoh : 

Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh metode demonstrasi terhadap prestasi 

belajar murid dalam pelajaran praktek mengelas pada SMK. Terdapat empat kelas yang 

praktek las. Dari empat kelas tersebut, dua kelas diberi pelajaran dengan metode ceramah 

(O2). Setelah 3 bulan, prestasi belajar diukur. Bila prestasi/kompetensi murid yang diajar 

dengan metode demonstrasi lebih tinggi daripada murid yang diajar dengan metode ceramah, 

maka metode demonstrasi berpengaruh positif untuk pembelajaran praktek mengelas. (O1-

O2) 

Seperti telah dikemukakan bahwa, ketiga bentuk desain pre-experiment itu bila diterapkan 

untuk penelitian, akan banyak variabel-variabel luar yang masih berpengaruh dan sulit 

dikontrol, sehingga validitas internal penelitian menjadi rendah.  

 

2. True Experimental Design 

Dikatakan true experimental (eksperimen yang betul-betul), karena dalam desain ini, 

peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. 

Dengan demikian validitas internal (kualitas pelaksanaan rancangan penelitian) dapat menjadi 

tinggi. Ciri utama dari true experimental adalah bahwa, sampel yang digunakan untuk 

eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. 

Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilihsecara random. 

Di sini dikemukakan dua bentuk design true experimental yaitu: Posttest Only Control 

Design dan Pretest Group Design.  

a. Posttest-Only Control Design 

 

 

 

  X    O1 

                     O2 

R X 𝐎𝟐 

R  𝐎𝟒 
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Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). 

Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi 

perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang  tidak diberi perlakuan disebut 

kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan (treatment) adalah (𝐎𝟏 : 𝐎𝟐). Dalam penelitian 

yang sesungguhnya, pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda, misalnya dengan 

statistic t-test. Kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. 

b. Pretest-Posttest Control Group Design  

 

 

 

 

Dalam design ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, 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).  

 

3. Factorial Design 

Desain factorial merupakan modifikasi dari desain true experimental, yaitu dengan 

memperlihatkan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan 

(variabel independen) terhadap hasil (variabel dependen).  

Paradigma desain factorial dapat digambarkan seperti berikut . 

 

 

 

 

 

Pada desain ini semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi 

pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik, bila setiap kelompok nilai pretest-nya 

sama. Jadi O1 = O3 = O5 = O7. dalam hal ini variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2. 

Contoh : 

Dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan 

pelayanan pada masyarakat. Untuk itu dipilih empat kelompok secara random. Variabel 

moderatornya adalah jenis kelamin yaitu laki-laki (Y1) dan perempuan (Y2). 

R     𝐎𝟏 X              𝐎𝟐 

R      𝐎𝟑       𝐎𝟒 

R O1 X Y1 O2 

R O3  Y1 O4 

R O5 X Y2 O6 

R O7  Y2 O8 
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Treatment/perlakuan (prosedur kerja baru) dicobakan pada kelompok eksperimen 

pertama yang telah diberi pretest (O1 = kelompok laki-laki) dan kelompok eksperimen kedua 

yang telah diberi pretest (O5 = kelompok perempuan). Pengaruh (X) terhadap kepuasan 

pelayanan untuk kelompok laki-laki (O2 - O1) – (O4 – O3). Pengaruh perlakuan ( prosedur kerja 

baru ) terhadap nilai penjualan barang untuk kelompok perempuan = (O6 – O5)   – (O8 – O7) 

Bila terdapat perbedaan pengaruh prosedur kerja baru terhadap kepuasan masyarakat 

antara kelompok kerja pria dan wanita, maka penyebab utamanya adalah bukan karena 

treatment yang diberikan (karena treatment yang diberikan sama), tetapi karena adanya 

variabel moderator, yang dalam hal ini adalah jenis kelamin pria dan wanita menggunakan 

prosedur kerja baru yang sama, tempat kerja yang sama nyamannya, tetapi pada umumnya, 

kelompok wanita lebih ramah dalam memberikan pelayanan, sehingga dengan meningkatkan 

kepuasan masyarakat.  

 

4. Quasi Experimental Design  

Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design, 

yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok control, tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Walaupun demikian desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi-

experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok 

kontrol yang digunakan untuk penelitian. 

Dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen, sering tidak mungkin menggunakan 

sebagian para karyawannya untuk eksperimen dan sebagian tidak. Sebagian menggunakan 

prosedur kerja baru yang lain tidak. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan dalam 

menentukan kelompok kontrol dalam penelitian, maka dikembangkan Quasi Experimental. 

Berikut ini dikemukakan dua bentuk desain quasi experiment, yaitu Times-Series Design 

dan Nonequivalent Control Group Design. 

a. Times Series Design 

Dalam desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara 

random. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai empat kali, dengan 

maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasankeadaan kelompok sebelum diberi 

perlakuan. Bila hasil pretest selama empat kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti 

kelompok tersebut keadaannya labil, tidak menetu, dan tidak konsisten. Setelah kestabilan 

keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi treatment. Desain 

penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok 

kontrol. 
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Hasil pretest yang baik adalah  O1=O2=O3=O4 dan hasil perlakuan yang baik adalah 

O5=O6=O7=O8. Besarnya pengaruh perlakuan adalah = (O5+O6+O7+O8) – (O1+O2+O3+O4). 

Kemungkinan hasil penelitian dari desain ini ditunjukkan pada gambar 1.3 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kemungkinan Hasil Penelitian Desain Time Series 

 

Dari gambar 1.3 terlihat bahwa, terdapat berbagai kemungkinan hasil penelitian yang 

menggunakan desain time series. Hasil penelitian yang paling baik adalah ditunjukkan pada 

grafik A. hasil pretest menunjukkan keadaan kelompok stabil dan konsisten (O1= O2= O3= O4) 

setelah diberi perlakuan keadaannya meningkat secara konsisten (O5 = O6 = O7 = O8). 

Grafik B memperlihatkan ada pengaruh perlakuan terhadap kelompok yang sedang di 

experiment, tetapi setelah itu kembali lagi pada posisi semula. Jadi pengaruh perlakuan 

sebagai contoh: pada waktu penataran, pengetahuan, dan keterampilannya meningkat, tetapi 

setelah kembalin ke tempat kerja kemampuannya kembali seperti semula. Grafik C 

memperlihatkan pengaruh luar lebih berperan daripada pengaruh perlakuan, sehingga 

grafiknya naik terus. Grafik D menunjukkan keadaan kelompok tidak menentu. 

 

b. Nonequivalent Control Group Design 

Desain ini hampir sama dengan pretest-posttest control group design, hanya pada 

desain ini kelompok experiment maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. 

 

 

  

 

 

 

O1 O2 O3 O4  X O5 O6 O7 O8 

O1 O2 O3 O4  

X O5 O6 O7 O8 

 

O1   X O2 

 

O3   O4   
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Contoh: 

 Dilakukan penelitian untuk mencari pengaruh perlakuan senam pagi terhadap derajat 

kesehatan karyawan sekolah. Desain penelitian dipilih satu kelompok karyawan. Selanjutnya 

dari satu kelompok tersebut yang setengah diberi perlakuan senam pagi setiap hari dan yang 

setengah lagi tidak. O1 dan O3 merupakan derajat kesehatan karyawan sebelum ada 

perlakuan senam pagi. O2 adalah derajat kesehatan karyawan setelah senam pagi selama 

satu tahun. O4 adalah derajat kesehatan karyawan yang tidak diberi perlakuan senam pagi. 

Pengaruh senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan adalah (O2 – O1) – (O4 – O3). 

 

G. Ringkasan 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan 

pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistematis.  

Setiap penelitian yang dilakukan pasti mempunyai tujuan, fungsi dan kepentingan di 

dalamnya. Tujuan penelitian harus dirumuskan dengan jelas, tegas dan terperinci dalam 

bentuk pernyataan serta menunjukkan adanya suatu hal yang harus dicapai setelah penelitian 

tersebut selesai dilaksanakan. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis, jelas, terencana 

sejak awal hingga akhir penelitian. Dimulai dari peneliti yang menemukan sebuah masalah 

dan mengembangkan masalahnya melalui membaca beberapa referensi  yang nantinya akan 

memunculkan hipotesis yang akan di buktikan melalui kuesioner/angket yang diberikan 

kepada responden atau sampel dari beberapa populasi yang dipilih melalui random. Hasil 

penelitian dari metode kuantitatif secara umum akan berupa data-data/angka-angka. Pada 

metode ini analisis data akan dilakukan setelah semua data terkumpul.  

Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dikembangkan 

berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara langsung peneliti melakukan penelitian 

kepada sumber data/responden. Hasil yang diperoleh dalam metode penelitian kualitatif ini 

akan berupa dokumen-dokumen, baik dokumen pribadi peneliti, catatan lapangan, ucapan 

dan tindakan responden, dll. Analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. 

Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan. 

Macam-macam desain penelitian eksperimen meliputi: (1) Pre-experimental Design yang 

terdiri atas One-shot case study, One group pretest-posttest, dan Intac group comparison; (2) 

True-experimental design yang terdiri atas Posttest only control design dan Pretest-posttest 
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control group design; (3) Factorial design; (4) Quasi-experimental design yang terdiri atas 

Time-series design dan Nonequivalent control group design. 

 

H. Latihan 

1. Jelaskan perbedaan antara pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif! 

2. Dengan memanfaatkan buku dan internet, berikanlah contoh penelitian pendidikan 

dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ! (masing-masing minimal 2 contoh) 

3. Berdasarkan jawaban nomor 2, Jelaskan perbedaan metode penelitian yang digunakan 

pada penelitian tersebut. 

 

I. Daftar Pustaka 

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 

Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 

Quantitative and Qualitative Research. Boston: Pearson. 

Siswono, T. Y. E. (2010). Penelitian Pendidikan Matematika. Surabaya: Unesa University 

Press. 

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D). Bandung: Alfabeta. 

Suryabrata, Sumadi. (2011). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

 

  



16 | T i m  D o s e n  M e t o d o l o g i  P e n e l i t i a n - F K I P - U N I P A  S u r a b a y a  
 

  



17 | T i m  D o s e n  M e t o d o l o g i  P e n e l i t i a n - F K I P - U N I P A  S u r a b a y a  
 

MODUL 2 
LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN PENDIDIKAN 

 

 

A. Pendahuluan 

Modul ini membahas tentang langkah-langkah penelitian pendidikan yang perlu dikuasai 

oleh mahasiswa sebelum melakukan penelitian pendidikan. Adapun materi yang dibahas 

pada modul ini adalah sebagai berikut.  

4. Ditemukan hasil penelitian.. 

 

B. Menemukan Masalah  

Pada dasarnya penelitian di lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara 

lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu setiap penelitian yang akan 

dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Bila dalam penelitian telah dapat menemukan 

masalah yang betul-betul masalah,maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah 

selesai. Oleh karena itu menemukan masalah dalam penelitian merupakan pekerjaan yang 

tidak mudah, tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian akan segera 

dapat dilakukan. 

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa 

yang benar-benar terjadi. Masalah muncul karena adanya kesenjangan antara harapan 

dengan kenyataan yang ada, kesenjangan itulah yang memunculkan untuk diteliti. Creswell   

mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat 

penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan 

kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetensi. 

Masalah dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dimana kita bekerja. Masalah juga 

bisa diperoleh dari membaca buku, diskusi dengan ahli, atau mengikuti kegiatan workshop 

atau seminar. Pada situasi tertentu masalah bisa saja diberi oleh guru atau dosen yang lebih 

ahli didalamnya dan sudah menemukan wilayah kesenjangan terlebih dahulu. Sebagai 

contoh:  

1. Guru mengajar di kelas, namun banyak siswa yang kurang memperhatikan dan cenderung 

banyak bicara sendiri, sehingga hal tersebut di luar harapan guru. Pada akhirnya guru 

tertarik untuk mengetahui mengapa siswa kurang fokus dalam mengikuti pelajaran.  

1. Menemukan masalah. 

2. Menemukan cara penyelesaian. 

3. Melaksanakan penelitian. 



18 | T i m  D o s e n  M e t o d o l o g i  P e n e l i t i a n - F K I P - U N I P A  S u r a b a y a  
 

2. Guru sedang memberikan pembelajaran di luar kelas atau di lapangan, namun dengan 

alat yang digunakan cenderung siswa mengalami kesulitan menggunakan alat tersebut. 

Timbul keinginan guru untuk melakukan modifikasi pada alat tersebut. 

3. Ketika guru melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, tidak jarang menemukan 

kendala dimana materi pembelajaran tidak tercapai. Dengan kondisi tersebut maka 

seorang guru ingin mencari metode pembelajaran yang sesuai agar materi pembelajaran 

dapat tersampaikan dengan maksimal. 

 

Sering kali dalam proses memilih masalah yang telah ditemukan, peneliti terbentur dengan 

keputusan untuk menentukan masalah yang akan diteliti. Untuk menentukan masalah 

penelitian, peneliti harus memiliki pegangan dalam rangka memilih masalah penelitian yang 

sesuai dengan kualifikasi peneliti tersebut. Pemilihan masalah penelitian dapat didasarkan 

pada beberapa aspek, diantaranya meliputi, jangkauan keilmuan peneliti terhadap masalah 

yang akan diteliti, ketersediaan data, tingkat urgensi masalah untuk diteliti, jangkauan waktu 

dalam proses penelitian, dan pendanaan dalam rangka menunjang penelitian. Kelayakan dan 

relevansi dari masalah yang akan diteliti menjadi faktor pertimbangan dalam memilih maslaah 

penelitian. Kelayakan dan relevansi dari sebuah penelitian dapat meliputi beberapa aspek, 

diantaranya: 

1. Masalah masih baru dan tingkat urgensi untuk diteliti. 

2. Masalah memang benar-benar terjadi di lapangan sehingga masalah memang benar-benar 

actual. 

3. Masalah yang akan diteliti memiliki nilai praktis sehingga dapat bermanfaat. 

4. Masalah yang akan diteliti memiliki batasan, tidak terlalu luas.  

5. Sesuai dengan kemampuan peneliti. 

6. Tidak melanggar norma dan kebijakan pemerintah. 

7. Adanya kolega yang dapat mendukung dari penelitian yang akan dilakukan. 

Dengan berpedoman pada aspek-aspek kelayakan dalam pemilihan masalah penelitian 

diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan nilai manfaat sehingga dapat digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tidak hanya itu, hasil penelitian diharapkan 

mampu memberikan informasi bagi pembaca selain peneliti sehingga dapat dijadikan 

referensi dalam  khasanah keilmuan. 

Untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah. 

Dengan analisis masalah dapat diketahui mana masalah yang penting, yang kurang penting 

dan yang tidak penting. Melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui akar-akar 

permasalahannya. Untuk dapat melakukan analisis masalah, maka pertama-tama peneliti 

harus mampu mendudukan masalah dalam konteks keseluruhan secara sistemik dalam  
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konteks tersebut akan terlihat hubungan antara satu masalah dengan masalah yang lain, baik 

masalah yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. 

Berikut dikemukakan contoh analisis masalah tentang kualitas lulusan dalam satuan 

pendidikan, melalui gambar berikut masalah kualitas hasil lulusan yang rendah misalnya akan 

dapat dianalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh Analisis Masalah Kualitas Lulusan dan Satuan Pendidikan 

 

Dari gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan variabel yang secara langsung mempengaruhi 

kualitas lulusan tersebut, selanjutnya diberi penilaian terhadap setiap variabel yang diduga 

berpengaruh kuat, penting, dan menarik dalam mempengaruhi kualitas hasil belajar. Sebagai 

contoh masalah tersebut dapat dirumuskan judul penelitian “Pengaruh kualitas input murid, 

kurikulum, guru, sarana dan prasarana, serta sistem evaluasi terhadap kualitas lulusan”. 

Masalah dalam penelitian biasanya dirumuskan dalam kalimat pertanyaan. Rumusan 

masalah harus jelas, padat, dan dapat dipahami oleh orang lain. Rumusan masalah penelitian 

bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori, dalam 

arti pemecahannya secara jelas, diharapkan akan dapat memberikan sumbangan teoritik 

yang berarti, baik sebagai pencipta teori-teori baru maupun sebagai pengembangan teori-

teori yang sudah ada. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan 

berbagai teori dan penelitian relevan untuk menjawabnya. Adapun bentuk-bentuk rumusan 

masalah dijelaskan sebagi berikut. 

1. Rumusan Masalah Deskriptif 

Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenan dengan 

pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih 

(variabel yang berdiri sendiri). Peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu dengan 

variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif. 

Contoh rumusan masalah deskriptif: 

a. Seberapa baik kinerja Departemen pendidikan Nasional? 

b. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri Berbadan Hukum? 

 

Kualitas 

input 

Ruang 
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Murid Guru Evaluasi  Kualitas 
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2. Rumusan Masalah Komparatif 

Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan 

keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada 

waktu yang berbeda. 

Contoh rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

a. Adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah negeri dan swasta? (variabel 

penelitian adalah prestasi belajar pada dua sampel yaitu sekolah negeri dan swasta). 

b. Adakah perbedaan disiplin kerja guru antara sekolah di Kota dan di Desa? (satu variabel 

dua sampel). 

c. Adakah perbedaan produktivitas karya ilmiah antara perguruan tinggi negeri dan swasta? 

(satu variabel dua sampel). 

 

3. Rumusan Masalah Asosiatif 

Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersiat 

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan yaitu: 

a. Hubungan Simetris 

Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan 

munculnya secara bersama. Contoh rumusan masalahnya: 

1) Adakah hubungan antara rumah yang dekat rel kereta api dengan jumlah anak? (Variabel 

pertama adalah dekat rel kereta api dan kedua adalah jumlah anak) 

2) Adakah hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin sekolah? 

3) Adakah hubungan antara  jumlah payung yang terjual dengan jumlah murid sekolah ? 

b. Hubungan Kausal  

Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi ada variabel 

independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi), contoh: 

1) Adakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi prestasi belajar anak? 

(pendidikan orang tua variabel independen dan prestasi belajar variabel dependen) 

2) Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala SMK terhadap kecepatan lulusan 

memperoleh pekerjaan? 

c. Hubungan Iteraktif/Resiprokal/Timbal Balik 

Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui 

mana variabel independen maupun variabel dependen, contoh: 

1) Hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di kecamatan A. Di sini dapat 

dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi tetapi juga prestasi dapat mempengaruhi 

motivasi. 

2) Hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya, 

demikian juga orang yang kaya dapat meningkatkan kecerdasan karena gizi terpenuhi. 
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C. Menemukan Cara Penyelesaian  

Setelah peneliti menemukan masalah penelitian, tahap berikutnya yaitu melakukan studi 

pendahuluan agar masalah yang akan diteliti dapat dipahami secara mendalam. Pada 

dasarnya, studi pendahuluan bertujuan agar peneliti tidak mengulang hasil penelitian yang 

sudah dilakukan. Dengan melakukan studi pendahuluan, peneliti mengetahui dengan pasti 

apa yang akan diteliti, dimana dan kepada siapa data serta informasi dapat diperoleh. Selain 

itu, studi pendahuluan bertujuan untuk menentukan metode yang tepat untuk menganalisis 

data atau informasi sehingga dalam proses pengambilan kesimpulan tidak salah. Jika salah 

dalam menentukan metode penyelesaian maka kesimpulan yang diperoleh tidak dapat 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah.  

Studi pendahuluan dapat dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan dilakukan dengan mempelajari artikel, buku-buku teori yang berkaitan dengan 

masalah penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan makalah seminar. Selain itu studi 

pendahuluan juga dapat dilakukan dengan cara melakukan diskusi dengan para ahli atau 

narasumber, pemangku kebijakan, serta berkunjung ke lokasi terjadinya permasalahan 

tersebut. 

Langkah selanjutnya dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan merumuskan masalah 

penelitian. Rumusan masalah berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interogatif, 

baik pertanyaan yang memerlukan jawaban deskriptif, maupun pertanyaan yang memerlukan 

jawaban eksplanatoris, yaitu yang menghubungkan dua atau lebih fenomena atau gejala di 

dalam kehidupan manusia.  

Setelah merumuskan masalah penelitian maka, peneliti menyusun kerangka pemikiran. 

Tujuan menyusun kerangka pemikiran yaitu memperjelas masalah pemikiran dalam bentuk 

sebuah kerangka/alur yang mengambarkan antara vaktor apa saja yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Dalam menyusun kerangka pikir, yang perlu dilakukan yaitu 

mendeskripsikan permasalahan dengan menghubungkan teori-teori dan konsep-konsep yang 

relevan. Dari teori dan konsep-konsep yang telah dideskripsikan secara terperinci, kemudian 

dilakukan analisis sehingga jadilah sebuah jawaban sementara dari rumusan masalah. 

Jawaban sementara dalam penelitian kuantitatif disebut juga hipotesis penelitian. Karena 

sifatnya hanya semntara maka hipotesis masih perlu diuji kebenarannya.  

Langkah berikutnya dalam menyelesaikan masalah yaitu menentukan metode penelitian 

yang digunakan. Dalam menentukan metode penelitian yang digunakan, peneliti harus 

memahami langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan, alat apa saja yang akan digunakan 

dalam memperoleh data, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara melakukan penelitian 

tersebut. 
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Gambar 2.2 Alur Penelitian Kuantitatif 

 

D. Melaksanakan Penelitian  

Penelitian dilaksanakan dalam rangka memperoleh data dan informasi untuk dianalisis 

sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada proses 

pelaksanaan penelitian, seorang peneliti terlebih dahulu membuat rencana penelitian sebagai 

pedoman dalam proses pencarian data di lapangan.  

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti sudah selayaknya memperhatikan beberapa 

aspek untuk memperoleh kualitas data yang akan digunakan. Peneliti perlu menyeleksi data 

yang diperoleh di lapangan melalui alat pengambil data sehingga data benar-benar valid serta 

berhubungan dengan inti masalah. Selain itu, validasi data perlu dilakukan agar peneliti 

mendapatkan data aktual yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian.  

Kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya yaitu membuat suatu catatan lapangan dengan 

cermat serta seksama supaya data yang didapat tidak tercampur dengan yang lainnya dan 

agar tidak lupa. Mengoreksi, merevisi dan memodifikasi data dilakukan dalam rangka 

pengecekan data yang sudah terkumpul serta mencari kembali data apabila dirasa kurang. 

 

E. Ditemukan Hasil Penelitian  

Setelah peneliti melaksanakan penelitian dilapangan dalam rangka memperoleh data 

penelitian, maka untuk menemukan hasil penelitian terlebih dahulu perlu dilakukan analisis 

data dan pembahasan data hasil penelitian. Kegiatan menganalisis data penelitian yaitu 

mengolah data penelitian. Melakukan pengolahan data dengan cara menimbang, mengatur, 
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menyaring serta mengklarifikasi data sudah terkumpul. Tahapan dalam pengolahan data 

meliputi:  

1. Menentukan variabel yang hendak dilakukan tabulasi dengan cara membuat daftar 

variabel untuk inventarisasi dalam menentukan variabel yang hendak dianalisis. 

2. Menentukan metode tabulasi dengan memilih cara yang sesuai dengan jumlah dari 

variabel serta jumlah respondennya. Selain itu juga tenaga, biaya dan fasilitas. 

3. Editing, yakni melakukan koreksi atas kesalahan di dalam data yang dikarenakan adanya 

kekeliruan pengolahan data. 

4. Analisis data, yakni menyederhanakan data agar mudah dibaca dan di interpretasikan. 

Setelah kegiatan menganalisis data hasil penelitian, kegiatan berikutnya yang harus 

dilakukan oleh peneliti dalam rangka menemukan hasil menelitian yaitu melakukan 

pembahasan. Pembahasan hasil penelitian baik secara teoritis maupun empiris disintesiskan 

dengan hasil penelitian terdahulu. Pembahasan hasil penelitian mengemukakan temuan-

temuan yang telah diperoleh dari hasil analisis data, termasuk fenemona baru yang mungkin 

muncul selama penelitian. Pada prinsipnya, pembahasan merupakan pemikiran yang original 

dari peneliti sebagai upaya mendeskripsikan hasil temuan dari kegiatan penelitian. 

Dari hasi pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti selanjutnya disimpulkan 

sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah penelitian. Dengan menyimpulkan hasil 

pembahasan maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian telah ditemukan. Kesimpulan yang 

dilakukan harus menjawab terhadap rumusan masalah. Dilakukan secara konsisten dengan 

masalah yang telah dirumuskan. Dimana hasil penelitian dirumuskan kedalam bentuk saran 

sehinga dapat digunakan sebagai pijakan dalam menentukan kebijakan. 

 

F. Ringkasan 

Langkah-langkah dalam penelitian meliputi: menemukan masalah, melakukan studi 

pendahuluan, merumusan masalah, melakukan kajian teori, perumusan hipotesis, 

pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.  

Penelitian murni maupun terapan semuanya berangkat dari masalah, hanya saja untuk 

penelitian terapan hasilnya langsung digunakan untuk membuat keputusan. Masalah dapat 

diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, 

antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi. 

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui 

pengumpulan data. Adapun beberapa bentuk-bentuk rumusan masalah yaitu rumusan 

masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. 

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti perlu menyeleksi data yang diperoleh di 

lapangan melalui alat pengambil data sehingga data benar-benar valid serta berhubungan 
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dengan inti masalah. Selain itu, validasi data perlu dilakukan agar peneliti mendapatkan data 

aktual yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. 

Setelah peneliti melaksanakan penelitian di lapangan, maka untuk menemukan hasil 

penelitian terlebih dahulu perlu dilakukan analisis data dan pembahasan data hasil penelitian. 

Selanjutnya dilakukan pembahasan hasil penelitian baik secara teoritis maupun empiris yang 

disintesiskan dengan hasil penelitian terdahulu. Setelah itu disimpulkan sebagai bentuk 

jawaban dari rumusan masalah penelitian. 

 

G. Latihan 

1. Carilah masing-masing 2 artikel penelitian pendidikan dengan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif, kemudian jelaskan: 

a. Rumusan masalah 

b. Teori yang digunakan 

c. Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaiakan masalah 

d. Keimpulan penelitian 

2. Buatlah rumusan masalah pendidikan yang relevan dengan bidang anda meliputi: 

a. Rumusan masalah deskriptif 

b. Rumusan masalah komparatif 

c. Rumusan masalah asosiatif 

3. Buatlah kerangka berfikir dari rumusan masalah yang anda buat pada nomor 2! 
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MODUL 3 
VARIABEL PENELITIAN PENDIDIKAN 

 

A. Pendahuluan 

Modul ini membahas tentang variabel penelitian sesuai dengan teori penelitian. Adapun 

materi yang dibahas pada modul ini adalah sebagai berikut.  

B. Hakikat Variabel 

Untuk mengetahui arah penelitian dan apa yang akan diteliti maka peneliti harus tahu apa 

yang menjadi variabel penelitan. Variabel merupakan suatu konsep yang memiliki variabilitias 

atau keragaman yang menjadi fokus penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya merupakan 

konsep apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Semua konsep yang memiliki 

varian dan menjadi objek pengamatan oleh peneliti dapat disebut variabel. Variable adalah ciri 

khusus atau atribut seseorang atau organisasi yang (a) dapat diukur atau diobsevasi/diamati 

oleh peneliti, dan (b) bervariasi antara individu atau organisasi yang diteliti. Hal itu berarti, setiap 

variabel harus dapat dibedakan atau diklasivikasikan menjadi beberapa jenis atau kategori. 

Contoh variabel dalam lingkup pendidikan, misalnya: stuktur organisasi, kepemimpinan, 

pengawasan, koordinasi, siswa, dan lain sebagainya.  

 

C. Jenis-Jenis Variabel 

Variabel penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, di antaranya berdasarkan: 

skala pengukuran, konteks hubungan antar variabel, dan dapat tidaknya variabel dimanipulasi. 

Jika ditinjau berdasarkan skala pengukuran, maka variabel penelitian terdiri atas variabel 

nominal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. Berdasarkan konteks 

hubungannya, maka dapat dibedakan menjadi variabel bebas, variabel terikat, variabel 

moderator, dan variabel kendali. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan dapat tidaknya variabel 

dimanipulasi maka dapat dibedakan menjadi variabel dinamis dan variabel statis. 

a. Variabel  Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi variabel lainnya. Dinamakan variabel 

bebas karena variabel ini bebas dalam mempengaruhi variabel lainnya. Variabel bebas disebut 

juga independent variabel atau antencendent variable yaitu variabel penjelas. Variabel bebas 

1. Hakikat variabel. 

2. Jenis-jenis variabel. 

3. Kegunaan dan kriteria variabel penelitian. 
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merupakan variabel predictor dari variabel lainnya sehingga variabel bebas menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen. 

Jika ditinjau berdasarkan structural equation modeling (pemodelan persamaan struktural), 

variabel bebas disebut juga variabel eksogen. Variabel bebas dalam hubungan variabel disebut 

variabel X. Contoh variabel bebas misalnya “pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi 

mahasiswa” maka variabel bebasnya adalah “motivasi belajar”. Disebut variabel bebas 

karena variabel ini tidak bergantung pada variabel lain. Sedangkan variabel “prestasi 

belajar” bergantung dan dipengaruhi oleh variabel “motivasi belajar”.  

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat sering disebut sebagai Variabel Out Put, Kriteria, Konsekuen, Variabel Efek, 

Variabel Terpengaruh, atau Variabel Tergantung. Dalam SEM (Structural Equation Modeling) 

atau Pemodelan Persamaan Struktural, Variabel Independen disebut juga sebagai Variabel 

Indogen. Variabel Terikat merupakan Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas. Disebut Variabel Terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh 

variabel bebas/variabel independent.  

Selain itu, ada juga sebutan lain dari variabel terikat yaitu variabel tergantung karena 

variasinya tergantung pada variasi variabel lain. Kemudian ada juga yang menyebut variabel 

output, kriteria, respon dan indogen. Contoh hubungan variabel terikat misalnya, apabila seorang 

peneliti hendak mengungkap pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, maka 

yang menjadi variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Variabel ini dinamakan sebagai 

variabel terikat karena tinggi dan rendahnya prestasi siswa itu tergantung variabel motivasi 

belajarnya. 

c. Variabel Moderator 

Hubungan antara variabel Independen (bebas) dengan variabel dependen (tergantung). 

Terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model 

statistic yang kita pakai.  Variabel moderator dapat digunakan untuk memperkuat hubungan 

antar variable, selain itu juga dapat untuk memperlemah hubungan antara satu atau beberapa 

variabel bebas dan variabel terkait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi Belajar 
(Variabel Bebas) 

Motivasi Belajar 
(Variabel Terikat) 

Motivasi Belajar 
(Variabel Moderator) 

Gambar 3.1 Ilustrasi Hubungan Variabel Moderator 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/06/pengertian-variabel-dependen.html
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Variabel Moderator disebut juga Variabel Independen Kedua. Contoh hubungan Variabel 

Independen – Moderator – Dependen : Hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin 

kuat bila peranan guru dalam menciptakan iklim/lingkungan belajar sangat baik, dan hubungan 

semakin rendah bila peranan guru kurang baik dalam menciptakan iklim belajar. 

d. Variabel Kontrol dan Definisi 

Variabel Kontrol adalah Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan 

variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh factor luar yang tidak diteliti. 

Variabel Kontrol sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian yang bersifat membandingkan, 

melalui penelitian eksperimental. Contoh variabel control misalnya, Pengaruh Metode 

Pembelajaran terhadap Penguasaan Keterampilan Pertolongan Persalinan Kala II. Variabel 

Bebasnya adalah Metode Pembelajaran, misalnya Metode Ceramah & Metode Demonstrasi. 

Sedangkan Variabel Kontrol yang ditetapkan adalah sama, misalnya Standard Keterampilan 

sama, dari kelompok siswa dengan latar belakang sama (tingkat/semesternya sama), dari 

institusi yang sama. Dengan adanya Variabel Kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh Metode 

Pembelajaran terhadap Penguasaan Keterampilan permainan sepak bola dapat diketahui lebih 

pasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Operasional Variabel  

Operasional variabel merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat 

diamati (Sumardi, Suryabrata, 2000). Mendefinisikan variable secara operasional berdasarkan 

karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau 

pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. (Alimul Hidayat, 2007).  

Definisi operasional variabel ditentukan berdasarkan Parameter yang dijadikan ukuran dalam 

penelitian. Sedangkan cara pengukuran adalah Cara dimana variable dapat diukur dan 

ditentukan karakteristiknya. Sehingga dalam Definisi Operasional mencakup penjelasan tentang: 

1) Nama variabel 

2) Definisi variabel berdasarkan konsep/maksud penelitian. 

3) Hasil Ukur / Kategori 

Metode Ceramah & 
Metode demonstrasi 

(Variabel Bebas) 

Tk/semester, institusi sama 
(Variabel KOntrol) 

Keterampilan bermain 
Bola 

(Variabel Terikat) 

Gambar 3.2 Ilustrasi Hubungan Variabel Kontrol dan Definisi 
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4) Skala Pengukuran. 

Definisi operasional vaiabel digunakan untuk penentuan konstruk sehingga menjadi variabel 

yang dapat diukur. Menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk mengopersionalkan 

konstruk sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran 

dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik. 

Contoh definisi operasional variabel misalnya, status gizi siswa. variabel ini dapat diukur dan 

dideskripsikan dengan bermacam-macam kombinasi pengertian atau pengukuran, seperti: tinggi 

badan dengan berat badan, berat badan dan tinggi bandan dengan usia. Oleh karena itu, dalam 

menyusun definisi operasioanl variabel harus spesifik dan yang paling penting yaitu variabel 

operasioanal harus terukur. 

Dengan demikian, terdapat beberapa jenis variabel dalam penelitian. Selain itu kriteria atau 

syarat suatu variabel yang baik dalam pengembangannya harus dipahami dan dimengerti 

dengan baik sehingga menjadi dasar identifikasi dan pengembangan variabel-variabel 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kegunaan dan Kriteria Variabel Penelitian  

Kegunaan variabel penelitian dan kriteria penelitian yang baik sebagai berikut: 

1. Kegunaan Variabel 

a. Untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. 

b. Untuk mempersiapkan metode analisis/pengolahan data. 

c. Untuk pengujian hipotesis  

2. Variabel penelitian yang baik  

a. Relevan dengan tujuan penelitian. 

b. Dapat diamati dan dapat diukur. 

c. Dalam suatu penelitian, variabel perlu diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefenisikan 

secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam 

pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. 

 

Gambar 3.3 Identifikasi Variabel Penelitian 

https://www.eurekapendidikan.com/2014/12/hipotesis-penelitian.html
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E. Ringkasan 

Variabel merupakan sesuatu yang pokok sekaligus menetukan dalam penelitian. 

Kejelasan variable berarti kejelasan fokus dalam pengumpulan dan pengolahan data 

penelitian. Dengan demikian, juga dapat dikatakan sebagai “penuntun” dalam 

penyusunan instrument penelitian. 

 

F. Latihan 

1. Berdasarkan judul penelitian “Pengaruh Merokok terhadap Penyakit Kanker Paru-Paru”. 

a. Tentukan variabelnya! 

b. Tentukan jenis hubungan varibelnya! 

2. Jelaskan kriteria variable yang baik! 
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MODUL 4 
DEFINISI DAN PERUMUSAN HIPOTESA 

 

A. Pendahuluan 

Modul ini membahas tentang hipotesis penelitian sesuai dengan teori penelitian 

pendidikan. Adapun materi yang dibahas pada modul ini adalah sebagai berikut.  

5. Fakta ilmiah sebagai acuan peumusan hipotesis. 

 

B. Hakikat Hipotesis 

Hipotesis (atau ada pula yang menyebutnya dengan istilah hipotesa) dapat diartikan secara 

sederhana sebagai dugaan sementara. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hypo yang berarti 

di bawah dan thesis yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan, dan kepastian. Jika 

dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan. 

Untuk bisa memastikan kebenaran hipotesis, maka harus diuji atau dibuktikan kebenarannya 

secara empiris.  

Sekaran mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di 

antara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.  

Sedangkan Nasehuddien menyatakan bahwa hipotesis merupakan pernyataan dugaan 

(conjectural) tentang hubungan antara dua variabeel atau lebih. Oleh karena itu, hipotesis selalu 

mengambil bentuk kalimat pernyataan (declarative) dan menghubungkan variabel yang satu dan 

variable yang lain. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

telah dirumuskan. Dengan kata lain, hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang 

diajukan untuk memecahkan suatu masalah, atau untuk menerangkan suatu gejala. 

Dalam penelitian ada dua jenis hipotesis yang seringkali harus dibuat oleh peneliti, yakni 

hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pengujian hipotesis penelitian merujuk pada menguji 

apakah hipotesis tersebut betul-betul terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Jika apa yang 

ada dalam hipotesis benar-benar terjadi, maka hipotesis penelitian terbukti, begitu pun 

sebaliknya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryabrata bahwa hipotesis merupakan pernyataan 

mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh 

dari sampel penelitian. 

1. Hakikat hipotesis. 

2. Kegunaan hipotesis. 

3. Perumusan hipotesis. 

4. Jenis-jenis hipotesis. 

https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html
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Sementara itu, pengujian hipotesis statistik berarti menguji apakah hipotesis penelitian yang 

telah terbukti atau tidak terbukti berdasarkan data sampel tersebut dapat diberlakukan pada 

populasi atau tidak. Dalam konteks ini, maka hipotesis merupakan pernyataan mengenai 

keadaan parameter yang akan diuji melalui statistik sample. 

Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan 

diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan 

hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja 

menimbulkan/menciptakan suatu gejala. Kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. 

Hipotesis yang telah teruji kebenarannya disebut teori. 

Proses pembentukan hipotesis merupakan sebuah proses penalaran melalui tahap-tahap 

tertentu. Hal demikian juga terjadi dalam pembuatan hipotesis ilmiah, yang dilakukan dengan 

sadar, teliti, dan terarah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah Hipotesis merupakan satu 

tipe proposisi yang langsung dapat diuji. 

 

C. Kegunaan Hipotesis 

Secara konseptual, hipotesis memiliki beberapa kegunaan utama, yakni:  

a. Hipotesis mempunyai dasar yang kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup 

pengetahuan untuk melakukan penelitian pada bidang tersebut. 

b. Memberikan batasan dan memperkecil jangkauan serta kerja penelitian. 

c. Menyiagakan peneliti pada kondisi fakta dan hubungan antarfakta. 

d. Sebagai alat sederhana dalam memfokuskan fakta terpisah-pisah tanpa koordinasi ke dalam 

suatu kesatuan penting dan menyeluruh. 

e. Sebagai panduan dalam pengujian dan penyesuaian dengan fakta dan antarfakta. 

f. Hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. 

 

Tinggi rendahnya kegunaan hipotesis tergantung pada: ketajaman pengamatan peneliti, 

Imajinasi dan pemikiran kreatif peneliti, kerangka analisis yang digunakan peneliti, metode, dan 

desain penelitian yang dipilih. 

Dalam penelitian ada dua jenis hipotesis yang seringkali harus dibuat oleh peneliti, yakni 

hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pengujian hipotesis penelitian merujuk pada menguji 

apakah hipotesis tersebut betul-betul terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Jika apa yang 

ada dalam hipotesis benar-benar terjadi, maka hipotesis penelitian terbukti, begitu pun 

sebaliknya. Sementara itu, pengujian hipotesis statistik berarti menguji apakah hipotesis 

penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti berdasarkan data sampel tersebut dapat 

diberlakukan pada populasi atau tidak. Untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis, seorang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembuktian
http://id.wikipedia.org/wiki/Peneliti
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gejala&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Percobaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Eksperimen
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebenaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmiah
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peneliti dapat dengan sengaja menciptakan suatu gejala, yakni melalui percobaan atau 

penelitian. Jika sebuah hipotesis telah teruji kebenarannya, maka hipotesis akan disebut teori. 

Dalam penelitian ada dua jenis hipotesis yang seringkali harus dibuat oleh peneliti, yakni 

hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pengujian hipotesis penelitian merujuk pada menguji 

apakah hipotesis tersebut betul-betul terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Jika apa yang 

ada dalam hipotesis benar-benar terjadi, maka hipotesis penelitian terbukti, begitu pun 

sebaliknya. Sementara itu, pengujian hipotesis statistik berarti menguji apakah hipotesis 

penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti berdasarkan data sampel tersebut dapat 

diberlakukan pada populasi atau tidak. 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Setelah mengetahui pengertian hipotesis, jenis-jenis hipotesis, dan ciri-ciri hipotesis yang 

baik, sekarang saatnya kita belajar untuk membuat hipotesis. Untuk menghasilkan sebuah 

hipotesis, tentunya kita harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Dengan langkah dan cara 

yang benar, sebuah hipotesis yang baik akan memudahkan jalannya proses penelitian. 

Awal terbentuknya hipotesis dalam sebuah penelitian biasanya diawali atas dasar terkaan 

atau conjecture peneliti. Meskipun hipotesis berasal dari terkaan, namun sebuah hipotesis tetap 

harus dibuat berdasarkan sebuah acuan, yakni teori dan fakta ilmiah. 

Teori sebagai acuan dalam perumusan hipotesis. Untuk memudahkan proses pembentukan 

hipotesis, seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi dan 

postulat. Asumsi-asumsi tersebut dapat didefinisikan sebagai anggapan atau dugaan yang 

mendasari hipotesis. Berbeda dengan asumsi, hipotesis yang telah diuji dengan menggunakan 

data melalui proses penelitian adalah dasar untuk memperoleh kesimpulan. 

 

E. Jenis-Jenis Hipotesis 

a. Ditinjau dari Terbukti Tidaknya Variabel  

1) Hipotesis Nol, menguji pada populasi general yang tidak berubah, tidak ada hubungan, 

tidak berbeda. Tidak ada perbedaan di antaranya. Hipotesis nol adalah yang paling 

tradisional dalam menulis hipotesis. Hal ini membuat peneliti  memprediksikan yang 

disebut “general population”, tidak ada hubungan antar variabelnya, tidak ada perbedaan 

antara sekelompok variabel terikat dan tidak terikat. Hipotesis nol Biasanya dimulai 

dengan frase "tidak ada perbedaan di antara..." atau "tidak ada hubungan di antara..." 

2) Hipotesis Alternatif, hipotesis mungkin benar jika hipotesis nol ditolak, menyarankan 

perubahan, hubungan, atau perbedaan. Biasanya dinyatakan dalam bentuk seperti lebih 

tinggi, lebih rendah, lebih positif, lebih baik. Bertentangan dengan hipotesis nol, peneliti 

dapat menulis hipotesis alternatif, jika dalam pandangan peneliti terdapat perbedaan 
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berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya atau teori yang dilaporkan di literatur. 

Terdapat dua jenis hipotesis alternatif, yaitu: 

3) Hipotesis Alternatif Langsung, peneliti memprediksi perubahan langsung, perbedaan, 

atau hubungan antar variabel pada populasi keseluruhan. Peneliti memilih sampel dari 

beberapa orang pada populasi dan memprediksikan bahwa skornya akan lebih tinggi, 

lebih baik, atau berubah. Hipotesis jenis ini lebih banyak ditemui pada literatur ketimbang 

jenis lainnya.  

4) Hipotesis Alternatif Tidak Langsung, peneliti memprediksi perubahan, perbedaan, atau 

hubungan antar variabel pada sebuah populasi tetapi tidak menunjukkan prediksi ini akan 

baik, buruk, lebih baik, atau kurang. 

b. Ditinjau dari Proses Pemerolehannya  

Berdasarkan proses pemerolehannya, hipotesis penelitian dibedakan menjadi: 

1) Hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk 

menghasikan teori baru (pada penelitian kualitatif) 

2) Hipotesis deduktif, merupakan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah 

yang telah ada (pada penelitian kuantitatif). 

3) Hubungan antara hipotesis dengan observasi dan teori ilmiah pada hipotesis induktif 

dan deduktif dapat divisualisasikan sebagai berikut (Trochim, 2005). 

 
 

 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti dalam merumuskan hipotesis, yaitu: 

a) Hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih (dalam satu 

rumusan hipotesis minimal terdapat dua variabel). 

Gambar 4.1 Hubungan Antara Hipotesis Deduktif dan Induktif 

https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
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b) Hipotesis hendaknya dinyatakan secara deklaratif (kalimat pernyataan). 

c) Hipotesis hendaknya dirumuskan dengan jelas. 

d) Hipotesis harus dapat diuji kebenarannya. 

 

F. Fakta Ilmiah Sebagai Acuan Perumusan Hipotesis 

Selain menggunakn teori sebagai acuan, dalam merumuskan hipotesis dapat pula 

menggunakan acuan fakta. Secara umum, fakta dapat didefinisikan sebagai kebenaran yang 

dapat diterima oleh nalar dan sesuai dengan kenyataan yang dapat dikenali dengan panca 

indera. 

Fakta Ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis dapat diperoleh dengan berbagai cara, 

misalnya: 

1. Memperoleh dari sumber aslinya. 

2. Fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkannya dari sumber 

yang asli. 

3. Fakta yang diperoleh dari orang mengidentifikasi dengan jalan menyusunnya dalam 

bentuk abstract reasoning (penalaran abstrak). 

 

Selain teori dan fakta ilmiah, hipotesis dapat pula dirumuskan berdasarkan beberapa sumber 

lain, yakni: 

1. Kebudayaan dimana ilmu atau teori yang relevan dibentuk. 

2. Ilmu yang menghasilkan teori yang relevan. 

3. Analogi. 

4. Reaksi individu terhadap sesuatu dan pengalaman. 

 

G. Ringkasan 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap fenomena yang dikaji dalam penelitian 

yang kebenarannya masih diragukan. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis harus diuji 

secara empiris. Dilihat dari fakta pemerolehan datanya, secara umum dapat dibedakan 

hipotesis nol dan hipotesis alternatif.    

 

H. Latihan 

1. Pengaruh Metode Pembelajaran dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar  Siswa 

Kelas 11 SMA Adi Buana Surabaya. Berdasarkan judul penelitian di atas, susunlah 

hipotesis yang sesuai.  

2. Terdapat sejumlah syarat yang harus diperhatikan dalam menyusun hipotesis, jelaskan! 
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MODUL 5 
TINJAUAN PUSTAKA DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN 

 

 

A. Pendahuluan 

Modul ini membahas tentang tinjauan kepustakaan sesuai dengan teori ilmiah. Adapun 

materi yang dibahas pada modul ini adalah sebagai berikut.  

1. Memahami Bagian-Bagian Penelitian 

2. Pengertian Tinjauan Pustaka 

3. Fungsi Tinjauan Pustaka 

4. Hal-Hal Penting Sebelum Menulis Tinjauan Pustaka 

5. Strategi Menulis Tinjauan Pustaka 

6. Langkah-Langkah Menulis Tinjauan Pustaka 

 

B. Pengertian Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (literature review) merupakan sebuah 

aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan 

oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Tinjauan 

pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan menelaah laporan-laporan 

penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Secara sederhana tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan kembali 

pustaka-pustaka yang terkait. Dalam rangkaian proses penelitian, baik sebelum, ketika atau 

setelah melakukan penelitian, peneliti biasanya diminta untuk menyusun tinjauan pustaka 

umumnya sebagai bagian pendahuluan dari usulan penelitian ataupun laporan hasil 

penelitian. Menyusun sebuah tinjauan pustaka sama halnya dengan menyarikan berbagai 

hasil penelitian terdahulu untuk mendapat gambaran tentang topik atau permasalahan yang 

akan diteliti sekaligus untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul ketika memulai 

sebuah penelitian. Namun demikian, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa tinjauan 

pustaka bukan sekedar sebuah tulisan diskursif yang berisi daftar sejumlah publikasi atau 

penelitian terdahulu yang ditulis berurutan secara deskriptif semata.  

Tinjauan pustaka juga bukan sekedar laporan yang berisi rangkaian simpulan atas 

berbagai literatur yang telah dibaca dalam topik terkait. Lebih dari itu, sebuah tinjauan pustaka 

merupakan sebuah tulisan yang mampu memaparkan tema dan mengidentifikasi trend, 

termasuk teori-teori yang relevan. Oleh karenanya, dalam menyusun tinjauan pustaka, peneliti 

tidak hanya berusaha untuk membuat daftar tentang semua publikasi dan penelitian terkait 
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tetapi harus sekaligus dapat melakukan sintesis dan evaluasi terhadap berbagai publikasi dan 

penelitian tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan. 

Dengan menyusun tinjauan pustaka seperti ini, maka penelitian berupaya untuk dapat 

mengintegrasikan apa saja yang telah dikatakan atau dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, 

mengkritisi hasil penelitian atau publikasi ilmiah yang ada, dan menjembatani berbagai area 

topik terkait, ataupun mengidentifikasi isu utama dalam bidang terkait. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa tinjauan pustaka diperlukan untuk memberikan 

pemantapan dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan. Ciri khas 

sebuah penelitian akan tampak dengan menunjukkan bahwa buku-buku, artikel, skripsi, tesis 

hingga disertai yang ditelaah belum atau tidak menjawab persoalan yang diajukan oleh 

peneliti. 

 

C. Cara Penyusunan Tinjauan Pustaka 

Sebelum kita menyusun tinjauan pustaka, kita harus menentukan topik penelitian. Topik 

penelitian adalah pokok permasalahan dari suatu penelitian atau sebagian tema pokok dari 

suatu penelitian. Ada beberapa cara agar dapat memperoleh pemahaman mengenai topik 

penelitian yaitu: 

1. Menulis judul yang jelas.  

2. Topik akan menuntun dan memberikan petunjuk atas apa yang akan kita teliti dan 

merancang judul yang baik terlebih dahulu sebelum menulis penelitian. 

3. Membuat sejelas mungkin dan menghindari pernyataan-pernyataan yang berlebihan dan 

memastikan bahwa judul tersebut sudah mencakup topik utama penelitian. 

 

Setelah kita mengetahui topik penelitiannya, maka kita mulai menyusun tinjauan pustaka. 

Adapun langkah-langkah menyusun tinjauan pustaka adalah sebagai berikut: 

1. Mencari kata kunci (key words) penelitian. 

2. Mengunjungi perpustakaan untuk materi-materi referensi (seperti jurnal-jurnal dan buku-

buku). 

3. Membaca sepintas sekumpulan artikel dan bab-bab dalam buku yang memang relefan 

dengan topik penelitian. 

4. Pengumpulan bahan seperti database terkomputerisasi. Database gratis adalah google 

schoolar. 

5. Membuat peta literatur. Peta literatur merupakan sejenis gambar visual yang menampilkan 

pengelompokan literatur berdasarkan topik penelitian. Peta inilah yang nantinya akan 

menggambarkan bagaimana penelitian tersebut akan memberikan kontribusi pada 

literatur-literatur yang ada. 



39 | T i m  D o s e n  M e t o d o l o g i  P e n e l i t i a n - F K I P - U N I P A  S u r a b a y a  
 

6. Memberi petunjuk gaya (style manual) menyediakan arahan-arahan bagi para peneliti 

untuk menulis penelitian bergaya akademis seperti format yang konsisten dalam mengutip 

referensi, seperti menggunakan catatan kaki atau catatan perut, membuat judul, 

menyediakan tabel dan gambar serta menggunakan bahasa yang tidak diskriminatif. 

Landasan utama dalam melakukan tinjauan pustaka adalah menggunakan gaya referensi 

yang tepat dan konsisten. 

  

D. Manfaat Tinjauan Pustaka 

Dengan melakukan tinjauan pustaka, maka diperoleh beberapa manfaat hal penting 

berikut ini : 

1. Mengarahkan pemahaman masalah penelitian, sehingga rumusan masalah penelitian 

dapat disusun dengan baik. 

2. Membantu menentukan rancangan penelitian yang tepat, sehingga penelitian valid dan 

bermakna. 

3. Menghindari pengutipan pendapat orang lain yang tidak tepat. 

4. Membantu menyusun kerangka kerja penelitian. 

 

Dengan demikian, tinjauan pustaka memiliki manfaat yang besar bagi calon peneliti untuk 

menelusuri lebih jauh apa yang akan dipermasalahkan dan bagaimana penelitian yang akan 

ia lakukan dapat mengisi kekosongan karena belum adanya penelitian serupa yang dilakukan 

sebelumnya. 

 

E. Ringkasan 

Secara sederhana tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka 

yang terkait (review of related literature). Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi 

mencari, membaca dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang 

memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Tujuan tinjauan pustaka secara lebih sederhana, yaitu untuk menginformasikan kepada 

pembaca tentang hasil-hasil penelitian terdahulu. Gunanya adalah untuk mendukung topik 

penelitian yang akan kita lakukan. 

Tinjauan pustaka memiliki manfaat yang besar bagi calon peneliti untuk menelusuri lebih 

jauh apa yang akan dipermasalahkan dan bagaimana penelitian yang akan ia lakukan dapat 

mengisi kekosongan karena belum adanya penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya. 

Proses penyusunan tinjauan pustaka adalah mencari topik penelitian; mencari kata kunci 

penelitian; mencari referensi; membaca dan mengumpulkan literatur yang memang relevan 
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dengan topik penelitian kita; membuat peta literatur; dan memberi petunjuk gaya seperti 

catatan perut dan catatan kaki. 

 

F. Latihan 

1. Jelaskan fungsi dari tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian! 

2. Jelaskan perbedaan antara Harvard Style, MLA Style dan APA Style dalam penulisan 

sitasi dan daftar pustaka! 

 

G. Daftar Rujukan 

Arikunto, Suharsimi. 2009. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Bina 

Aksara.  

Borg, Walter R. dan Meredith Damien Gall. 1997. Educational Research: An Introduction. New 

York: Longman 
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MODUL 6 
POPULASI DAN SAMPEL DALAM PENELITIAN 

PENDIDIKAN 
 

A. Pendahuluan 

Modul ini membahas tentang populasi dan sampel sesuai dengan teori penelitian 

pendidikan. Adapun materi yang dibahas pada modul ini adalah sebagai berikut.  

 

B. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.  

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lain. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu.  

Misalnya akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan 

populasi. Sekolah X mempunyai sejumlah orang/subyek dan obyek yang lain. Hal ini berarti 

populasi dalam arti jumlah/kuantitas. Tetapi sekolah X juga mempunyai karakteristik orang-

orangnya, misalnya  motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim 

organisasinya dan lain-lain; dan juga mempunyai karakteristik obyek yang lain, misalnya 

kebijakan, prosedur kerja, tata ruang kelas, lulsan yang dihasilkan dan lain-lain. Yang terakhir 

berarti populasi dalam arti karakteristik. 

Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi, karena satu orang itu memiliki 

berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya,disiplin pribadi, hobi,cara bergaul, 

kepemimpinannya dan lain-lain.  

 

C. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga. Makan peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya 

1. Populasi. 

2. Sampel. 

3. Teknik Sampling. 

4. Menentukan ukuran sampel. 
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akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representative (mewakili). 

 

D. Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. 

Probability sampling meliputi sample random, proportionate stratified random, 

disproportionate stratified random, dan area random. Non-probability sampling meliputi, 

sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling 

jenuh, dan snowball sampling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Probability Sampling 

Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang 

sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk di pilih menjadi anggota sampel. Berikut 

dijelaskan teknik probability sampling. 

a) Simple Random Sampling 

Dikatakan simple ( sederhana ) karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara 

demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogeny.  

Teknik Sampling 

 

    Probability Sampling    Non Probability Sampling 

1. Simple random 

sampling. 

2. Proportionate 

stratified random 

sampling. 

3. Disproportionate 

stratified random 

sampling. 

4. Area (cluster) 

sampling (sampling 

menurut daerah) 

1. Sampling Sistematis. 

2. Sampling Kuota. 

3. Sampling Incidental. 

4. Purposive Sampling. 

5. Sampling Jenuh. 

6. Snowball Sampling. 

 

 

 

Gambar 6.1 Macam-Macam Teknik Sampling 
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Diambil secara random 

 

 

 

 

 

 

 

b) Proportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini dilakukan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan 

berstrata secara proporsional, contoh: suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar 

belakang pendidikan yang berstrata, maka populasi pegawai itu berstrata. Misalnya jumlah 

pegawai yang lulus S1 = 45 , S2 = 30, STM = 800 ,ST = 900, SMEA = 400 , SD = 300 . Jumlah 

sampel yang harus di ambil meliputi strata pendidikan tersebut. Jumlah sampel dan teknik 

pengambilan sampel di berikan setelah bagian ini teknik proportionate stratified random 

sampling dapat di gambarkan seperti gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Disproportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini di gunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi 

kurang proporsional. Misalnya pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai; 3 orang lulusan 

S3, sebanyak  4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 800 orang SMU, 700 orang SMP, maka tiga 

orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2, itu di ambil semuanya sebagai sampel karena kedua 

kelompok ini terlalu kecil bila di bandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. 

d) Cluster Sampling (Area Sampling) 

Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti 

atau sumber data sangat luas, missal penduduk dari suatu Negara, provinsi atau kabupaten. 

Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan 

sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan.  

Misalnya di Indonesia terdapat 30 propinsi, dan sampelnya akan menggunakan 15 

propinsi, maka pengambilan 15 propinsi itu dilakukan secara random. Tetapi perlu diingat, 

Populasi 

Homogen/Relatif 

Homogen 

Sampel yang 

Representatitf 

 

Gambar 6.2 Teknik Simple Random Sampling 

        Populasi

 

 Sampel yang 

representatif 

Gambar 6.3 Teknik Proportionate Stratified Random Sampling 



44 | T i m  D o s e n  M e t o d o l o g i  P e n e l i t i a n - F K I P - U N I P A  S u r a b a y a  
 

karena propinsi-propinsidi Indonesia berstrata (tidak sama) maka pengambilan sampelnya 

perlu menggunakan stratified random sampling. Propinsi di Indonesia ada yang penduduknya 

padat semacam ini perlu diperhatikan sehingga pengambilan sampel menurut strata populasi 

itu dapat diterapkan.   

 Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui dua tahap yaitu tahap pertama 

menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada 

daerah itu secara sampling juga . Teknik ini dapat digambarkan seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Non-Probability Sampling 

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang 

atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk di pilih menjadi sampel. 

Teknik sampel ini dijelaskan berikut ini. 

a) Sampling Sistematis 

Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota 

populasi yang telah diberi nomor urut . misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. 

Dari semua anggota itu nomor urut, yaitu nomor urut 1 sampai dengan nomor ganjil saja, 

genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, misalnya kelipatan dari lima. Untuk ini maka 

yang diambil sebagai sampel adalah nomor urut 1, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. 

 

 

 

 

 

 

A             B            

E                        C 

   D              F     

    G         H         I 

A C 

      D          

   F 

Diambil 

dengan 

Populasi Daerah 

Sampel Daerah 

Tahap 1 

Diambil 

dengan 

random 

Tahap 2 

Sampel Individu 

Gambar 6.4 Teknik Cluster Sampling 
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b) Sampling Kuota 

Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempuntai 

ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang di inginkan. Sebagai contoh, akan melakukan 

penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan Ijin 

Mendirikan Bangunan, jumlah sampel yang di tentukan 500 orang, kalau pengumpulan data 

belum di dasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian di pandang belum selesai, 

karena belum memenuhi kuota yang di tentukan. 

c) Sampling Insidental 

Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa 

saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat di gunakan sebagai 

sampel,bila di pandang orang yang kebetulan di temui itu cocok sebagai sumber data. 

Misalnya penelitian tentang kepuasan pelanggan pada pelayanan toko A,sampel di 

tentukan berdasarkan ciri-ciri usia di atas 15 tahun dan baru pernah ke toko A,maka siapa 

saja yang kebetulan bertemu di depan toko A dengan peneliti (yang berusia di atas 15 tahun) 

akan di jadikan sampel.  

d) Sampling Purposive 

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu,misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan,maka sampel sumber 

datanya adalah orang yang ahli makanan,sampel ini lebih cocok di gunakan untuk penelitian 

kualitatif,atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. 

e) Sampling Jenuh 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi di gunakan 

sebagai sampel,hal ini sering di lakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 

POPULASI 

1 2 3 4   

5 6 7 8   

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 28 

29 30 31 31 

33 34 35 36 

37 38 39 40 

 

Diambil secara 

sistematis 

            Sampel 

5 10 15 

20 25 30 

35 40 45 

50 

Gambar 6.5 Teknik Sampling Sistematis 
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orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, 

istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi di jadikan sampel. 

Misalnya akan di lakukan penelitian tentang kinerja guru di SMA XY surabaya,karena 

jumlah guru hanya 35 maka seluruh guru di jadikan sampel penelitian. 

f) Snowball Sampling 

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya 

kecil,kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelindingg yang lama-lama besar. 

Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang tetapi karena dengan 

dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari 

orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua 

orang sebelumnya. Begitu seterusnya,sehingga jumlah sampel semakin banyak. Pada 

penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Teknik 

pengambilan snowball sampling disajikan pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Menentukan Ukuran Sampel 

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Makin besar jumlah 

sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan 

sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan 

generalisasi (diberlakukan umum). 

Besaran atau ukuran sampel ini sampel sangat tergantung pada tingkat ketelitian atau 

kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian/kepercayaan yang dikehendaki sering 

tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat 

kesalahan maka akan semakin besar jumlah sampel yang diperlukan, dan sebaliknya makin 

kecil kesalahan maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai 

data. 

Gambar 6.6 Teknik Snowball Sampling 
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Rumus untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah 

sebagai berikut. 

𝑆 =
𝜆2. 𝑁. 𝑃. 𝑄

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝜆2. 𝑃. 𝑄
 

Keterangan: 

λ2dengan derajat kesukaran = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10% 

P = Q = 0,5 

d = 0,05 

s = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

 

Contoh:  

Penentuan Jumlah Sampel dari Populasi Tertentu dengan Taraf Kesalahan 1%, 5%, dan 10%. 

N 
S 

N 
S 

N 
s 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 1% 5% 10% 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

10 

15 

19 

24 

29 

33 

38 

42 

47 

51 

55 

59 

63 

67 

71 

75 

79 

83 

87 

94 

102 

10 

14 

19 

23 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

51 

55 

58 

62 

65 

68 

72 

75 

78 

84 

89 

10 

14 

19 

23 

27 

31 

35 

39 

42 

46 

49 

53 

56 

59 

62 

65 

68 

71 

73 

78 

83 
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300 

320 
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380 

400 
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460 

480 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 
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900 
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202 

207 
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225 
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242 

250 
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272 

279 
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315 

329 
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363 
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382 

155 

158 
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167 

172 
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182 

186 
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195 
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202 

205 

213 

221 

227 
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238 

243 

247 

251 

138 

140 

143 

147 

151 

155 

158 

162 

165 

168 

171 

173 

176 

182 

187 

191 
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199 
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205 

208 
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15000 
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30000 

40000 

50000 

75000 

100000 
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250000 
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335 
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340 
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345 
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346 

347 
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248 
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257 

259 
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263 

263 

266 
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268 

269 

269 

270 

270 

270 

270 

270 



48 | T i m  D o s e n  M e t o d o l o g i  P e n e l i t i a n - F K I P - U N I P A  S u r a b a y a  
 

N 
S 

N 
S 

N 
s 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 1% 5% 10% 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

220 

230 

240 

250 

260 
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109 

116 
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135 

142 

148 
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165 
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176 
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95 
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110 

114 
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127 
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146 
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88 

92 

97 
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115 
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122 
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130 
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135 

950 
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1100 
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1300 
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265 
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350000 

400000 
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500000 

550000 

600000 

650000 
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750000 
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850000 
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950000 

1000000 

~ 
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663 
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663 
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663 
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663 

663 

664 

348 

348 

348 

348 

348 
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348 

348 

348 

348 

348 

348 

348 

348 

349 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

271 

271 

271 

271 

271 

272 

 

Sebagai contoh, untuk populasi 1000, untuk taraf kesalahan 1%, jumlah sampelnya = 

399. Untuk taraf kesalahan 5% jumlah sampelnya = 258, dan untuk taraf kesalahan 10%, 

jumlah sampelnya = 213. Dari tabel terlihat bahwa bila jumlah populasi tak terhingga, maka 

jumlah anggota sampelnya untuk kesalahan 1% = 664, 5% = 349, dan 10% = 272. Untuk 

jumlah populasi 10 jumlah anggota sampel sebenarnya hanya 9,56 tetapi dibulatkan sehingga 

menjadi 10. 

Cara menentukan ukuran sampel tersebut didasarkan atas asumsi bahwa populasi 

berdistribusi normal. Bila sampel tidak berdistribusi normal maka cara-cara tersebut tidak 

perlu dipakai, misalnya populasi benda. Bila keduanya digunakan untuk menghitung ukuran 

sampel terdapat sedikit perbedaan, sebaiknya yang dipakai jumlah ukuran sampel yang paling 

besar. 

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk menentukan ukuran sample terhadap populasi 

adalah dengan menggunakan nomogram Harry King. Dalam Nomogram Herry King, jumlah 

populasi maksimum 2000 dengan taraf kesalahan yang bervariasi, mulai 0,3% sampai dengan 

15% dan faktor pengali yang disesuaikan dengan taraf kesalahan yang ditentukan. Dalam 

nomogram terlihat untuk confident interval (intervsl kepercayaan) 80% faktor pengali = 0,780, 

untuk 85% faktor pengalinya = 0,785; untuk 99% faktor pengalinya = 1,195 dan untuk 99% 
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faktor pengalinya = 1,573 cara ini juga mempersyaratkan data dengan kesalahan yang 

bervariasi mulai 0,3% sampai 10%. Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka 

setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi sampel. Untuk 

contoh diatas peluang setiap anggota populasi = 1/1000. Dengan demikian cara 

pengambilanya bila nomor satu telah diambil, maka perlu dikembalikan lagi. Misalnya nomor 

pertama tidak dikembalikan lagi maka peluang berikutnya menjadi 1: (1000-1) = 

1/999.peluang akan semakin besar bila yang telah diambil tidak dikembalikan. Bila yang telah 

diambil keluarlagi, maka penambilan tersebut tidak sah dan harus dikembalikan lagi. 

 

F. Ringkasan 

Terdapat dua teknik sampling yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. 

Probability sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara demikian disebut random sampling atau 

cara pengambilan sampel secara acak. 

Pengambilan sampel secara random/acak dapat dilakukan dengan bilangan random, 

komputer, maupun dengan undian. Bila pengambilan dilakukan dengan undian, maka setiap 

anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. 

 

G. Latihan 

1. Mengapa metode sampling sangat diperlukan? Dan kapan metode sampling tidak 

diperlukan? 

2. Mengapa pendekatan sampling lebih baik jika dibandingkan dengan pendekatan sensus 

atau seluruh populasi? 

3. Jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterwakilan atau representative suatu 

sampel terhadap populasinya? 

4. Bagaimana sampling harus secara random? 

5. Pada populasi yang bagaimana metode sampling dapat diterapkan? 
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MODUL 7 
TEKNIK PENGUMPULAN DATA DAN INSTRUMEN 

PENELITIAN 
 

 

A. Pendahuluan 

Modul ini membahas tentang metode pengumpulan data dan instrumen penelitian sesuai 

dengan teori penelitian pendidikan. Adapun materi yang dibahas pada modul ini adalah 

sebagai berikut.  

 

B. Pengertian Data 

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang 

suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Jadi, data dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan.  

Sesuatu yang diketahui biasanya didapat dari hasil pengamatan atau percobaan dan hal 

itu berkaitan dengan waktu dan tempat. Anggapan atau asumsi merupakan suatu perkiraan 

atau dugaan yang sifatnya masih sementara, sehingga belum tentu benar. Oleh karena itu, 

anggapan atau asumsi perlu diuji kebenarannya. 

Menurut Arikunto (2002), datamerupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan 

bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data 

yang dipakai untuk keperluan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa data merupakan sejumlah informasi yang dapat 

memberikan gambaran tentang suatu keadaan, atau masalah baik yang berbentuk angka-

angka maupun yang berbentuk kategori atau keterangan. 

 

C. Jenis-Jenis Data 

Dalam sebuah penelitian, ada dua macam jenis data yaitu : 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Data kualitatif berbentuk 

pernyataan verbal, simbol atau gambar. 

Contoh : Warna, jenis kelamin, status perkawinan, sangat baik, dan sebagainya. 

 

1. Pengertian data. 

2. Jenis-jenis data. 

3. Jenis metode dan intrumen pengumpulan data. 
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2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan, atau data kualitatif yang diangkan. 

Contoh : Tinggi, umur, jumlah, skor hasil belajar, temperatur dan lain-lain. 

a) Data Nominal 

Data nominal adalah data yang diberikan pad objek atau kategori yang tidak 

menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori 

lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Data ini hanya mengelompokkan 

objek/kategori ke dalam kelompok tertentu. Data nominal memiliki ciri hanya dapat dibedakan 

antara data satu dengan lainnya dan tidak bisa diurutkan atau dibandingkan.  

Data ini mempunyai ciri, yaitu : 

• Kategori data bersifat saling lepas (satu objek hanya masuk pada satu kelompok saja) 

• Kategori data tidak disusun secara logis 

Contoh data ordinal meliputi warna rambut, jenis kelamin, etnis atau suku, agama, dan 

lain-lain. 

b) Data Ordinal 

Data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut 

besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau 

rentang yang tidak harus sama. Data ini memiliki ciri seperti pada ciri data nominal ditambah 

satu ciri lagi, yaitu kategori data dapat disusun atau diurutkan berdasarkan urutan logis dan 

sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contoh data ordinal meliputi tingkat 

pendidikan, golongan pegawai, kasta dan lain-lain. 

c) Data Interval 

Data interval adalah data dengan objek/kategori yang dapat dibedakan antara data satu 

dengan lainnya, dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut dan memiliki jarak yang 

memberikan informasi tentang interval antara tiap objek/kategori sama.  

d) Data Rasio 

Data rasio adalah data yang mempunyai rentang nilai 0 dan plus serta minus dari semua 

angka. Ukuran ratio dapat dibuat perkalian ataupun pembagian. Angka pada skala ratio dapat 

menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur.  

D. Jenis Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam proses pengumpulan data tentu diperlukan sebuah alat atau instrument pengumpul 

data. Arti konsep instrument dalam penelitian adalah alat ukur, yaitu dengan instrument 

penelitian ini dapat dikumpulkan data sebagai alat untuk menyatakan besaran atau 

persentase serta lebih kurangnya dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Sehingga dengan 

menggunakan instrument yang dipakai tersebut berguna sebagai alat, baik untuk 

mengumpulkan data maupun bagi pengukurannya. 
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Berikut disajikan gambaran terkait instrumen dan metode pengumpulan data adalah: 

1. Tes atau soal tes adalah Instrumen untuk metode tes. 

2. Angket atau kuesioner adalah instrumen untuk metode angket atau kuosioner. 

3. Check-list adalah instrumen untuk metode observasi. 

4. Pedoman dokumentasi, check list, atau catatan lapangan untuk metode dokumentasi. 

 

Berikut akan dijelaskan metode dan instrumen pengumpulan data. 

1. Pengumpulan Data dengan Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan sebagai alat yang digunakan untuk 

mengukur ketrampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang di miliki oleh 

individu atau kelompok. Dalam membicarakan tes ini akan disampaikan sekaligus alat ukur 

lain yang sifatnya terstandar. Ditinjau dari sasaran atau objek yang akan dievaluasi, maka 

dibedakan adanya beberapa macam tes dan alat ukur lain.  

a) Tes Kepribadian atau Personality Test 

Tes kepribadian adalah tes yang digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang 

yang diukur bisa self konsep, kreativitas, disiplin, kemampuan khusus, dan sebagainya. 

b) Tes bakat atau Aptitude Test 

Tes bakat adalah tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang.  

c) Tes Intelegensi  

Tes intelegensi adalah tes yang digunakan untuk estimasi atau perkiraan terhadap tingkat 

intelektual seseorang dengan cara memberikan tugas kepada orang yang akan diukur 

intelegensinya.  

d) Tes sikap atau Attitude Test 

Tes sikap adalah alat yang digunakan untuk mengadakan pengukuran terhadap berbagai 

sikap seseorang.  

e) Tes Minat 

Tes minat adalah alat untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu.  

f) Tes Prestasi atau Achievement Test 

Tes prestasi digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari 

sesuatu. Berbeda dengan bentuk tes lainnya, tes prestasi diberikan sesudah orang yang 

dimaksud mempelajari hal-hal sesuai dengan apa yang akan di uji.  

 

2. Pengumpulan Data dengan Metode Non Tes 

Untuk melengkapi data hasil tes akan lebih akurat hasilnya bila dipadukan dengan data-

data yang dihasilkan dengan menggunakan tehnik yang berbeda, berikut disajikan alat 

pengumpul data dalam bentuk non tes. 
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a) Angket atau Kuesioner 

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan 

orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh 

peneliti. Kuesioner lebih baik digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat 

dilakukan oleh banyak orang untuk mengantar dan menjemput kuesioner tersebut setelah diisi 

oleh responden dan dapat pula dilakukan oleh peneliti secara masal dalam suatu kelas dalam 

waktu yang singkat. Bentuk kuesioner dapat disusun secara terstruktur maupun tidak 

berstruktur yang isinya sangat tergantung dari kebutuhan peneliti. Hal yang perlu diperhatikan 

dalam menyusun kuesioner, adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner disusun sejelas mungkin, untuk menghindari salah tafsir dari responden yang 

bervariasi. 

2. Diusahakan pertanyaannya sesingkat mungkin dan jangan berbeli-belit. 

3. Setelah selesai disusun, sebelum diedarkan untuk kegiatan yang sebenarnya. Sebaiknya 

dilakukan uji coba dulu terhadap sebagaian responden kemudian dianalisa dan jika ditemui 

kelemahan dan keuranan perlu dilakukan revisi. 

4. Kalimat dalam pertanyaan disusun yang dapat dimengerti dan diapahami oleh setiap 

responden ( peneliti harus tau terlebih dahulu, bagaimana perkiraan jawaban responden). 

5. Alternative jawaban yang dikendali dibuat selengkap mungkin. Misalnya, jika dikatakan alat 

tulis, apakah pensil, boolpoin, dan lain-lain. 

6. Hindari pertanyaan yang merendahkan atau menyinggung perasaan responden. 

7. Setelah kuesioner dibuat, peneliti melakukan analisanya terhadap data yang diperoleh.  

Dalam penyusunan kuesioner bertitik tolak dari variable yang dikemukakan dalam 

hipotesa atau masalah penelitian, dari sana kemudian baru dijabarkan kedalam item-item dan 

dimensi-dimensi pertanyaan. Jangan sampai mengajukan dan membuat pertanyaan yang 

tidak ada kaitanya dengan masalah yang sedang ditelitikarena akan merugikan dan tidak ada 

gunanya. 

Kuesioner dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung pada sudut pandangan : 

a. Dipandang dari Cara Menjawab, maka ada : 

1. Kuesioner terbuka, yang memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab 

dengan kalimatnya sendiri. 

2. Kuesioner tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal 

memilih. 

b. Dipandang dari jawaban yang diberikan, yaitu: 

1. Kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. 

2. Kuesioner tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang orang lain. 
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c. Dipandang dari bentuknya, yaitu : 

1. Kuesioner pilihan ganda, yang dimaksud adalah sama dengan kuesioner tertutup. 

2. Kuesioner isian, yang dimaksud adalah kuesioner terbuka. 

3. Check list, sebuah daftar dimana responden tinggal membubuhkan tanda cek pada 

kolom yang sesuai. 

4. Rating-Scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan yang diikuti oleh kolom-

kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan. Misalnya mulai dari sangat setuju 

sampai sangat tidak setuju. 

 

Contoh Angket atau Kuesioner (dalam bentuk Skala Likert): 

Bentuk ini digunakan apabila peneliti menginginkan data tentang pendapat responden 

mengenai masalah yang diteliti. Bentuk ini dapat dilakukan untuk penilaian kuantitatif terhadap 

keseluruhan atau setiap responden. Cara ini dengan menetapkan bobot jawaban terhadap 

tiap-tiap item atau sub item yang ditetapkan, pertanyaannya berbentuk positif atau negatif. 

Yang positif dengan pernyataan biasa, dan yang negatif memakai kata tidak dan bukan.  

Berilah tanda check (√) yang sesuai dengan pendapat anda! 

Tabel 7.1 Contoh Angket dalam Skala Likert 

No Pertanyaan SS S TT TS STS 

1 Prestasi belajar siswa 
sangat tergantung 
pada kegiatan gurunya 

     

2 Sebagai guru tentu 
Anda ingin 
meningkatkan karier 
anda di bidang 
pendidikan. 

     

3 Prestasi belajar siswa 
tidak tergantung pada 
kegiatan gurunya 

     

4 Sebagai guru tentu 
Anda tidak perlu 
meningkatkan karier di 
bidang pendidikan 

     

Keterangan : 

SS = sangat setuju 

S  = setuju 

TT = tidak tahu 

TS = tidak setuju 

STS = sangat tidak setuju 
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Contoh Bentuk Lain dari Angket atau Kuesioner: 

Tabel 7.2 Contoh Bentuk Lain dari Angket  

Pertanyaan 

Jawaban 

Sering 
Kadang-
kadang 

Tak Pernah 

1. Untuk memperdalam pelajaran apakan 
anda melakukan diskusi dengan teman-
teman. 

   

2. Pernahkah dosen anda menganjurkan 
agar anda belajar kelompok 

   

3. Adakah buku referensi lain dari yang 
dipakai dosen anda dianjurkan agar anda 
membacanya. 

   

 

b) Observasi 

Observasi sering kali diartikan sebagai suatu arti yang sempit, yakni memperhatiakn 

sesuatu menggunakan mata. Observasi meliputi kegiatan penguatan perhatian terhadap 

sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi, mengobservasi dapat 

dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, raba, dan pengecap. Apa yang 

dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Di dalam artian penelitian observasi 

dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.  

Jika diperhatikan lebih lanjut, observasi atau pengamatan ini dapat dibedakan menjadi 

dua observasi, yaitu : 

1. Observasi Partisipasi 

Dalam melakukan observasi partisipasi pengamat ikut terlibat dalam kegiatan yang 

sedang diamatinya atau dapat dikatakan si pengamat ikut serta sebagai pemain. Pengamat 

mengamati sambil ikut berperan dalam kegiatan tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam 

observasi partisipasi ini adalah agar si pengamat tidak lupa tugas pokoknya, yaitu mengamati 

dan mencari data. 

2. Observasi Simulasi 

Pada observasi simulasi ini diharapkan pengamat dapat mensimulasikan keinginannya 

pada responden yang dituju sehingga responden dapat memenuhi keinginan pengamat yang 

membutuhkan informasi atau data dari responden.  

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yang kemudian digunakan untuk menyebut 

jenis observasi yaitu: 

a. Observasi non sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan 

instrument pengamatan.  

b. Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman 

sebagai instrument pengamatan.  
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Dalam melakukan observasi, peneliti kadangkala menyusun pedoman observasi yang 

berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Dalam proses 

observasi, pengamat hanya memberikan tanda pada kolom tempat peristiwa muncul itulah 

sebabnya maka cara bekerja seperti ini disebut dengan sistem tanda (sign system). 

Sign system digunakan sebagai instrumen pengamatan situasi pengajaran sebagai 

sebuah potret sesuai pengajaran sebagai sebuah potret selintas (snap shot). Instrument 

tersebut berisi sederetan sub variable misalnya: guru menerangkan, guru menulis dipapan 

tulis, guru bertanya pada kelompok, guru menjawab, murid bertanya, dan lain-lain. Setelah 

pengamatan dalam satu periode tertentu misalnya 5 menit, semua kejadian yang muncul di 

cek. Kejadian yang muncul lebih dari satu kali dalam satu periode pengamatan, hanya di cek 

satu kali. Dengan demikian akan diperoleh gambar tentang apa kejadian yang muncul dalam 

situasi pengajaran.  

Dalam hal ini pengamat tidak dapat memperhatikan variable yang terlalu banyak. Dengan 

demikian pada akhir pengamatan dapat disimpulkan di kelas mana partisipasi murid terjadi 

paling besar. 

c) Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadap-hadapan muka dengan 

orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk 

melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Jika peneliti akan menggunakan teknik 

wawancara dalam penelitiannya perlu diketahui terlebih dulu yaitu sasaran, maksud, dan 

masalah apa yang dibutuhkan peneliti sebab dalam suatu wawancara dapat diperoleh 

keterangan yang berlainana dan ada kalanya tidak sesuai dengan maksud si peneliti.  

Secara fisik, interview dapat dibedakan atas interview terstruktur dan tidak terstruktur. 

Seperti halnya kuesioner, interview terstruktur terdiri dari serenteten pertanyaan dimana 

pewawancara tinggal memberikan tanda cek (√) pada pilihan jawaban yang telah disiapkan. 

Interview terstandar kadang-kadang disembunyikan oleh pewawancara, akan tetapi tidak pula 

diperlihatkan kepada responden, bahkan respondenlah yang dipersilahkan memberikan 

tanda. 

Ditinjau dari pelaksanaannya, maka dibedakan atas : 

a. Interview bebas, inguided interview, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja 

tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Dalam pelaksanaannya 

pewawancara tidak membawa pedoman apa yang akan ditanyakan. Kebaikan metode ini 

adalah bahwa responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diinterview. 

Kelemahannya adalah arah pertanyaan kadang-kadang kurang terkendali. 
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b. Interview terpimpin (guided interview), yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara 

dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud 

dalam interview terstruktur. 

c. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Dalam 

melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis 

besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.  

d) Skala Bertingkat (Rating) atau Rating Scale  

Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. 

Walaupun bertingkat ini mengahasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi. 

Instrumen ini dapat dengan mudah memberikan gambaran penampilan, terutama penampilan 

di dalam orang menjalankan tugas, yang menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat. 

Rating-scale harus diinterpretasikan secara hati-hati karena disamping menghasilkan 

gambaran yang kasar juga jawaban responden tidak begitu saja mudah dipercaya. Di dalam 

menyusun skala, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menentukan variable skala. Apa 

yang ditanyakan harus apa yang dapat diamati responden. Misalnya seorang guru ditanya 

tentang jam kehadiran dan kepulangan kepala sekolah. Dia tidak akan menjawab jika dia 

sendiri selalu datang siang dan pulang awal. 

e) Dokuemntasi 

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam 

melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-

buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. 

Metode dokumentasi dapat dilaksanakan dengan: 

a. Pedoman dokumentasi, memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari data-

datanya. Dengan menggunakan cek list pada waktu mengumpulkan data melalui catatan-

catatan yang menunjukkan keadaan yang menjadi subjek penelitian memberikan tanda 

centang pada kotak yang sesuai dengan format yang disiapkan oleh peneliti. Untuk 

merekam data dari beberapa orang karyawan, peneliti dapat menderetkan nama atau 

keterangan yang dibutuhkan peneliti dari subjek dalam setiap aspek dijadikan sebagai 

sumber data. 

b. Check list, yaitu daftar variabel yang akan dikimpulkan datanya. Dalam hal ini peneliti 

tinggal memberikan tanda setiap pemunculan data yang dimaksud. Dokumen bukan 

hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti 

prasasti dan simbol-simbol. Metode dokumentasi ini dapat merupakan metode utama 

apabila peneliti melakukan pendekatan analisis isi . Untuk penelitian dengan pendekatan 

lain pun metode dokumentasi juga mempunyai kedudukan penting.  
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E. Ringkasan 

Data merupakan suatu objek, kejadian, atau fakta yang terdokumentasikan dengan 

keterangan yang benar dan nyata. Data juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan 

atau dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter tertentu yang telah 

ditentukan. 

Dalam sebuah penelitian, ada dua macam jenis data, yaitu data kualitatif dan data 

kualtitatif. Data kuantitatif dapat dibagi menjadi data nominal, data ordinal, data interval, dan 

data ratio. Dalam proses pengumpulan data tentu diperlukan sebuah alat atau instrument 

pengumpul data. Alat pengumpul data dapat dilakukan dengan menggunakan metode test 

dan metode non test.  

Pengumpulan data dengan metode tes dapat berupa tes sikap atau attitude test, tes 

prestasi atau achievement test, tes bakat atau atitude test, tes kepribadian atau personality 

test, tes minat, tes intelegensi. Instrument yang digunakan dalam metode tes ini adalah tes 

atau Latihan tes. Sedangkan pengumpulan data dengan metode non tes adalah angket atau 

kuesioner, intrumen yang digunakan adalah angket. Interview, instrument yang digunakan 

adalah instrument guide. Observasi, instrumen yang digunakan adalah check list. Rating 

scale, instrumen yang digunakan adalah skala bertingkat, dan dokumentasi, instrumen yang 

digunakan adalah pedoman dokumentasi atau check list. 

 

F. Latihan 

1. Jelaskan mengapa dibutuhkan pemahaman sumber data dan teknik pengumpulan data! 

2. Jelaskan hal-hal yang mempengaruhi kualitas dari data penelitian! 

3. Hal yang utama dalam penelitian adalah sumber data. Jelaskan apa yang dimaksud 

dengan sumber data tersebut! 

4. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data 

yang diperoleh pada suatu penelitian. Jelaskan pernyataan tersebut! 

5. Observasi akan diperoleh informasi-informasi yang bermanfaat untuk sebuah penelitian. 

Jelaskan jenis informasi-informasi apa saja yang dimaksud dalam pernyataan tersebut! 

6. Alat bantu apa saja yang harus dibutuhkan dalam melakukan kegiatan wawancara! 

7. Jelaskan manfaat dari dokumentasi dalam penelitian pendidikan! 

8. Jelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan tes pada sebuah pengumpulan data 

penelitian! 
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MODUL 8 
ANALISIS DATA 

 

 
A. Pendahuluan 

Modul ini membahas tentang analisis data dengan teori penelitian pendidikan. Adapun 

materi yang dibahas pada modul ini adalah sebagai berikut.  

 

B. Analisis Data 

1. Uji Normalitas Data 

Sebelum melakukan analisis data ke dalam rumus statistik maka langkah awal 

yang harus dilakukan adalah melakukan uji normalitas data untuk mengetahui data 

yang akan dimasukkan ke dalam rumus yang akan digunakan adalah data yang 

normal  

Adapun cara untuk melakukan uji normalitas data adalah sebagai berikut.  Uji 

normalitas data menggunakan rumus chi kuadrat, uji ke dua dengan menggunakan 

kertas probabilitas normal.  

2. Uji Homogenitas Data 

Setelah data yang diperoleh di lapangan dan sudah di uji normalitas data maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas data, dengan tujuan untuk 

mengetahui dan menyiapkan data yang akan digunakan dalam analisis satistik adalah 

data yang sudah homogen. Uji homogenitas data dapat dilakukan dengan 

menggunakan tes  Bartleth.  

Dengan selesainya uji data normal dan uji data homogen maka dapat dilanjutkan 

dengan melakukan penghitungan analisis statistik yang sesuai dengan analisis data 

yang tepat.  

3. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dalam suatu penelitian pada umumnya berangkat dari data 

penelitian yang bersifat angka-angkat. Salah satunya adalah mendapatkan data dari 

1. Uji normalitas data. 

2. Uji homogenitas data. 

3. Analisis data kuantitatif. 

4. Analisis data kualitatif. 
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angket yang diberi tanda centang dan ada skor di setiap hasil centang tersebut. Hasil 

centang yang berupa angka dapat dibuat dalam bentuk tabel.  

Sebagai contoh adalah mengetahui data hasil isian angket dari “ Aktivitias Permainan 

Anak Kaitannya dengan Penguatan Pendidikan Karakter Siswa SD Fokus Nilai Peduli” 

Siswa mengisi angket yang mengukur nilai Peduli Siswa melalui aktivitias permainan dan 

olahraga  di tingkat SD. Hasil pengisian angket dalam bentuk angka-angka yang dibaca 

dari hasil Pemahaman setiap siswa yang merupakan subjek penelitian. Setelah 

dilakukan pengisian maka diperoleh data yang dapat dimasukkan dalam tabel 9.1. 

berikut ini 

Tabel 8.1 Hasil Isian Angket Nilai Karakter Peduli SD 

No Nama Nilai Peduli 
Menolong Perhatian Berusaha Kasih 

1 S 4 3 4 2 
2 D 4 3 3 3 
3 A 3 4 3 2 

 

Data pada tabel di atas menunjukkan data kuantitatif sehingga dari data tersebut 

dapat dilanjutkan ke analisis data yang sesuai dengan jenis penelitiannya.   

a. Korelasi 

Penelitian korelasi adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara dua variabel yang diteliti. Sebagai contoh untuk mengetahui Metode mengajar 

guru ada hubungan atau tidak dengan prestasi belajar siswa di Sekolah. Untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan prestasi dengan cara mengajar guru.  Dengan menggunakan 

penelitian korelasi maka mampu menjawab seberapa kuat atau sebereapa besar hubungan dari 

kedua variabel tersebut.  

Untuk menghitung ada atau tidak hubungan dan untuk mengetahui seberapa besar korelasi 

dari dua variabel yang ada maka dapat menggunakan salah satu rumus korelasi agar dapat 

menentukan koefisien korelasi. Berikut disajikan rumus korelasi product moment: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦 = koefisien validitas  

𝑁 = banyaknya subjek  

𝑋 = nilai pembanding   

𝑌 = nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya   

 Untuk menyelesaikan rumus korelasi product moment tersebut maka langkah yang harus 

dilakukan adalah mencari Ʃ𝑋𝑌, Ʃ𝑋, Ʃ𝑌, Ʃ𝑋² 𝑑𝑎𝑛 Ʃ𝑌². Untuk memudahkan dalam mencari nilai-nila 
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yang diperlukan dalam rumus korelasi, Peneliti dapat dibantu dengan menggunakan tabel awal 

yang memasukkan semua data yang diperlukan untuk rumus tersebut. Dengan adanya tabel 

Peneliti mudah untuk memasukkan ke dalam rumus. 

Hasil penghitungan dengan analisis korelasi product moment maka dapat dikonsultasikan 

dengan tabel interpretasi Nilai (𝑟). 

Tabel 8.2 Besarnnya Nilai 𝑟  

Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 

Antara 0,00 sampai dengan 0,200 

Tinggi  

Cukup  

Agak Rendah 

Rendah 

Tidak Berkorelasi 

 Besarnya nilai r tidak boleh lebih dari 1,00, karena kalau melebih dari nilai tersebut 

maka ada kesalahan dalam melakukan penghitungan. 

Korelasi tidak hanya korelasi product moment masih ada bentuk korelasi lainnya 

yang dapat digunakan oleh Peneliti dalam rangka menjawab permasalahan penelitian 

lainnya yang diangkat oleh Peneliti. Namun dalam kajian ini lebih memaparkan pada 

korelasi product moment. 

b. Regresi 

Penelitian dengan menggunakan analisis penelitian regresi juga dilakukan, artinya penelitian 

menggunakan analisis penelitian tersebut karena melihat masalah yang diteliti. Regresi 

digunakan untuk membandingkan dua variabel, yakni mampu menjadi prediksi untuk variabel 

yang dibandingkan.  Misalkan membandingkan tinggi badan para pemain bolavoli yang akan 

mengikuti kejuaraan tingkat provinsi. Dengan membandingkan kedua variabel maka dapat 

mengetahui gambaran mana yang lebih tinggi dan lebih rendah serta penyebabnya. Berikut 

disajikan persamaan garis regresi: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

Keterangan: 

𝑌 = variabel dependen  

𝑎 = konstanta   

𝑏 = koefisien variabel 𝑋  

𝑋 = variabel independen  

Nilai 𝑎 dan 𝑏 dihitung dengan rumus: 

𝑏 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋 ∑ 𝑌

𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)
2  ; 𝑎 = �̅� − 𝑏�̅� 
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c. Uji T 

Analisis uji t yakni analisis yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas perlakuan 

yang diberikan. Dengan t tes dapat mengetahui perbedaan rata-rata yang ada pada dua 

kelompok. Peneliti ingin mengetahui keefektifan dari program Latihan Keterampilan 

Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM TD) di prodi di lingkungan FKIP Unipa 

Surabaya dengan satu prodi menggunakan pendekatan Pola Materi LKMM TD di 

selesaikan di kampus, sedangkan sedangkan Praktik dan Pelantikan dilakukan di luar 

kampus. Sedangkan kelompok kedua menggunakan pola yang selama ini dilakukan 

semua kegiatan dilakukan di luar kampus.  

Untuk kedua pola yang digunakan maka bahan perlakuan yang digunakan dengan 

pola tersebut terletak pada modul yang digunakan.  

Prodi A, B, C, D, dan E  menggunakan modul pola di dalam dan luar kampus, 

sedangkan prodi F,G, H, I dan J mengggunakan modul pola luar kampus.  Dengan dua  

kelompok prodi akan diketahui mana yang lebih efektif untuk penggunaan modul 

tersebut, untuk mengetahuinya menggunakan rumus uji t. Berikut disajikan rumus uji t: 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2
− 2𝑟 (

𝑠1

√𝑛1
) (

𝑠2

√𝑛2
)

 

Keterangan: 

𝑥1̅̅̅ = rata − rata sampel 1  

𝑥2̅̅ ̅ = rata − rata sampel 2  

𝑠1 = simpangan baku sampel 1  

𝑠2 = simpangan baku sampel 2  

 𝑠1
2 = varians sampel 1  

𝑠2
2 = varians sampel 2  

𝑟 = korelasi antara dua sampel   

d. Anova Satu Jalur 

Untuk mengetahui keefektifan atau mengetahui perbedaan rata-rata kelompok yang ada dari 

tiga kelompok sekaligus dapat dilakukan dengan menggunakan Anova satu jalur atau F test.  

Sebagai contoh Mahasiswa Prodi PKO ingin meneliti tingkat kebugaran siswa SD yang ada di 

SD pengunungan, SD pesisir dan SD daratan, apakah ada perbedaan dari tingkat kebugaran 

siswa dengan 3 daerah yang berbeda-beda tersebut, setelah dilakukan tes TKJI. Analisis anova 

satu jalur biasanya penelitian yang menekankan pada tiga variabel. 
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Tabel 8.3 Tabel Anova Tunggal  

Sumber Variasi JK df MK F 

Antar Baris 𝐽𝐾𝐵 = 2/3 1 
𝑀𝐾𝐵 =

𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑓
=

2

3
: 1 = 2/3 𝐹𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠 =

𝑀𝐾𝐵

𝑀𝐾𝐺
=

2

3
:
1

6
= 4 

Antar Kolom 𝐽𝐾𝐾 = 1 2 
𝑀𝐾𝐾 =

𝐽𝐾𝐾

𝑑𝑓
=

1

2
 𝐹𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 =

𝑀𝐾𝐾

𝑀𝐾𝐺
=

1

2
:
1

6
= 2 

Error 𝐽𝐾𝐺 = 1 2 
𝑀𝐾𝐺 =

𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑓
=

1

2
:
2

1
=

1

6
 

 

Total 𝐽𝐾𝑇 = 2 5 
𝑀𝐾𝑇 =

𝐽𝐾𝑇

𝑑𝑓
=

2

5
 

 

4. Analisis Data Kualitatif 

Pendekatan kualitatif merupakan model penelitian yang bersandar pada latar alamiah atau 

dari konteks dari suatu kebutuhan, hal ini dikarenakan ontology alamiah menghendaki adanya 

kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari 

konteknya. Pendekatan ini menuntuk peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain menjadi 

instrument pengumpul data utama. Keunggulan dari manusia sebagai instrument karena 

dapat menilai apakah kehadirannya menjadi factor pengganggu atau tidak dan dapat 

kehadirannya dikancah penelitian. 

Data yang dikumpulkan sudah barang tentu bukan dalam bentuk angka-angka tetapi 

berupa kata-kata, dan gambar, yang dapat berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

foto, dokumen pribadi dan sebagainya. Pertanyaan dengan kata tanya: mengapa, alasan apa, 

dan bagaimana terjadi akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti.  

a. Mengumpulkan Data ( Data Collection) 

Peneliti mengumpulkan data yang sudah diperoleh dari lapangan dalam berbagai bentuk 

data, seperti deskripsi hasil wawancara, jawaban dari angket yang diberikan pada subjek 

penelitian, dan juga hasil data dokumentasi. Berbagai sebaran data misalkan data isian 

angket dari siswa, orangtua dan guru, masih tersebar dan dikumpulkan dalam satu file 

kemudian dipillah-pilah berdasarkan kategori subjek penelitian. 

b. Memaparkan Data ( Data Display) 

Data yang sudah diperoleh berdasarkan informasi dari sumber data, maka dilanjutkan 

dengan memaparkan data, paparan data bisa dalam bentuk tabel yang berisikan paparan tiga 

sumber data. Misalkan data tentang hasil masukan dari para guru, orang tua dan siswa 

tentang cara menjaga kebersihan sekolah berbasis partisipasi aktif siswa. Sekolah 

mengedarkan angket untuk mendapatkan cara-cara yang paling baik dengan melibatkan 

gagasan-gagasan dari guru, siswa dan orangtua siswa di sekolah. Hasil jawaban cukup 

beragam maka dapat dibantu dengan tabel. 
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Tabel 8.4 Tabel Pemaparan Data 

No Jawaban Orangtua Jawaban Siswa Jawab Guru 

1 Memaksimalkan petugas 

kebersihan sekolah 

Membuat aturan setiap hari 1 

siswa 2 meter persegi 

menjaga kebersihan 

Membuat aturan kelas dan 

siswa untuk menjaga 

kebersihan 

2 Membayar uang iuran 

kebersihan sumbangan ortu 

untuk beli bak sampah 

Dibentuk peraturan yang 

menjaga kebersihan per 

kelas 

Membuat bak sampah 

terpadu 

3 Menegakkan aturan sekolah 

dengan lebih tegas lagi untuk 

menjaga kebersihan 

Membuat bak sampah di 

sekitar aktivitas siswa 

Mendisiplikan seluruh 

warga sekolah akan 

penitngnya kebersihan 

4 Menuliskan aturan sekolah di 

berbagai tempat yang strategis 

Menempatkan bak sampak 

sesuai kategori 

Mengeluarkan aturan yang 

sifatnya melekat ke siswa. 

 

c. Mereduksi Data (Dara Reduction) 

Data yang sudah dipaparkan dengan lengkap sesuai dengan masukan-masukan yang 

tertulis di setiap tabel adalah data keseluruhan yang diperoleh dari lapangan tanpa ada kurang 

satupun data tersebut. Tulisan apapun yang ada di instrumen sumber data harus di tulis tanpa 

terkecuali. 

Hasil dari paparan data dilanjutkan dengan mereduksi data atau mengurangi data dengan 

tidak menghilangkan makna dari data tersebut. Salah satu cara mereduksi adalah memilih 

mana jawaban yang sama dari orang tua maka dapat dikurangi namun tidak mengurangi 

jumlah, demikian juga pada pada siswa dan guru. 

Untuk jawaban Guru No 1 dan 4 sama, sehingga dipilih salah satu, untuk jawaban siswa 

1 dan 2 jawaban siswa sama, jawaban 3 dan 4 siswa sama. Jawaban orang tua siswa no 3 

dan 4 sama.  Atas dasar itulah maka reduksi data dapat dilakukan dengan menghapus 

beberapa jawaban sama tanpa mengurangi makna. Sehingga paparan yang disampaikan 

pada tahap reduksi mampu mewakili informasi lainnya. Dengan demikian informasi yang 

demikian banyaknya sebelumnya dapat di ambil sari patinya sehingga dipahami apa maksud 

sebenarnya dari data yang ada tersebut.  

Tabel 8.5 Tabel Reduksi Data (1) 

No Jawaban Orangtua Jawaban Siswa Jawab Guru 

1 Memaksimalkan petugas 

kebersihan sekolah 

Membuat aturan setiap hari 

1 siswa 2 meter persegi 

menjaga kebersihan 

 

2 Membayar uang iuran 

kebersihan sumbangan ortu 

untuk beli bak sampah 

 Membuat bak sampah 

terpadu 

3  Membuat bak sampah di 

sekitar aktivitas siswa 

Mendisiplikan seluruh warga 

sekolah akan penitngnya 

kebersihan 
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No Jawaban Orangtua Jawaban Siswa Jawab Guru 

4 Menuliskan aturan sekolah di 

berbagai tempat yang strategis 

 Mengeluarkan aturan yang 

sifatnya melekat ke siswa. 

Dari hasil reduksi dikaji lagi mana informasi yang dianggap sama antara orang tua dan 

siswa dan guru, dari hasil tersebut lakukan reduksi kembali, yakni  kesamaan jawaban orang 

tua, siswa dan guru secara bersamaan.  

 

Tabel 8.6 Tabel Reduksi Data (2) 

No Jawaban Orangtua Jawaban Siswa Jawab Guru 

1 Memaksimalkan petugas kebersihan 

sekolah 

  

2 Membayar uang iuran kebersihan 

sumbangan ortu untuk beli bak 

sampah 

  

3.  Membuat bak sampah 

di sekitar aktivitas 

siswa 

 

4   Mengeluarkan aturan yang 

sifatnya melekat ke siswa. 

Jawaban no 2 dan 3 antara guru dan siswa sama sehingga dipilih salah satu, jawab no 3 

dan 4 guru dan  no 1 siswa dan orang tua memiliki kesamaan. 

d. Menyimpulkan Data ( Conclusion) 

Setelah data di reduksi secara sederhana yakni mencari pola jawaban yang sama, 

kemudian dipilih salah satu yang mewakilinya, maka dapat diambil kesimpulan bagaimana 

hasil pendapat guru siswa, dan orang tua terkait dengan keberisahan sekolah, yakni perlu 

memaksimalkan  peran petugas kebersihan dan didukungan dengan pembayaran iuran 

keberihaan, dengan di dukung pula bak sampah yang cukup dengan diikat aturan yang 

melekat pada seluruh warga sekolah.  

Dari hasil simpulkan dilanjutkan dengan verifikasi di lapangan apakah memang faktanya 

mengarah kesana atau ada yang tiidak, sehingga perlu adanya saran untuk menguatkannya. 

 

C. Ringkasan 

Dalam melakukan analisis data ada du acara yakni menggunakan analisis data kuantitatif 

dan kualitatif.  Untuk analisis data kuantitatif diawali dengan melakukan uji normalitas data 

dan uji homogenitas data, setelah kedua uji data dilakukan dilanjutkan dengan melakukan 

analisis data bisa menggunakan korelasi, regresi maupun anava satu jalur. Jenis analisis data 

di pilih berdasarkan masalah peneliitian yang diangkat dan apa yang diinginkan dari hasil 

penelitian tersebut, seperti ingin mengetahui hubungan dua variabel maka analisis dengan 

korelasi product moment dapat digunakan.   
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Analisis data yang kedua adalah menggunakan analisis data kualitatif, yakni mendapatkan 

data dalam bentuk deskripsi, gambaran, ungkapan, foto yang diperoleh dari hasil observasi 

lapangan maupun hasil wawancara. Data yang sudah diperoleh dapat dilanjutkan ke analisis 

data kualitatif salah satunya adalah menggunakan analisis interactive model.  

 

D. Latihan 

1. Mahasiswa Unipa Surabaya sedang magang 3 di salah satu SMA di Surabaya,  ingin 

mengetahui hubungan antara prestasi belajar (akademik) siswa di Sekolah tingkat SMA 

dengan prestasi belajar (non akademik). Data yang sudah ada adalah  

2. Jumlah siswa yang diteliti 300 siswa, diketahui data Ʃ𝑋 =  32 dan Ʃ𝑌 48, lakukan analisis 

korelasi product moment.  

3. Mahasiswa Unipa Surabaya sedang mengikuti program skripsi dan lolos ujian proposal 

skripsi yang mengangkat judul tentang “Keterampilan Motorik Kasar anak-anak di TK Al 

Falah Surabaya untuk usia 5 dan 6 tahun.  

4. Mahasiswa sedang mengikuti suatu pelatihan kepemimpinan di tingkat Fakultas, Latihan 

kepemimpinan menggunakan pola X, dan satunya menggunakan pola Y , mana yang lebih 

memberikan dampak lebih baik dari kedua pola tersebut. 

 

E. Daftar Rujukan 

Suharsimi Arikunto, 2007, Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktik, Rineka 

Cipta Jakarta. 

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke 10, Alfabeta 

Bandung.  
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MODUL 9 
PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN DAN SKRIPSI 

 

 

A. Pendahuluan 

Modul ini membahas tentang sistematika penyusunan proposal penelitian pendidikan. 

Adapun materi yang dibahas pada modul ini adalah sebagai berikut.  

 

B. Sistematika Proposal Penelitian 

Menyusun rancangan proposal harus mengenal sistematika terlebih dahulu, kemudian 

dari sistematik tersebut dilanjutkan dengan rancangan berupa prioritas mana saja yang harus 

diselesaikan terlebih dahulu, mulai dari menggali masalah, merumuskan tujuan dan 

merumuskan masalah. 

Sistematika proposal penelitian pada umumnya standar dan memiliki aturan baku. 

Pada uraian berikutnya akan penulis sampaikan: 

1. Kerangka Proposal Penelitian Kuantitatif dengan Berbahasa Indonesia:  

Halaman Judul  

Halaman Persutujuan 

Daftar Isi  

BAB   I  PENDAHULUAN  

B. Latar belakang masalah  

C. Batasan Masalah 

D. Rumusan masalah  

E. Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum (jika diperlukan) 

2. Tujuan Khusus (jika diperlukan) 

F. Manfaat penelitian  

BAB  II KAJIAN PUSTAKA 

A. Dasar Teori 

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Konseptual 

D. Hipotesis  (jika ada)  

1. Sistematika proposal penelitian. 

2. Sistematika penelitian skripsi. 

3. Kaidah penulisan karya ilmiah. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Desain penelitian  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Identifikasi Variabel 

2. Definisi Operasional Variabel 

D. Instrumen Penelitian 

E. Teknik Pengambilan Data 

F. Teknik Analisis Data 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

1. Surat Izin Penelitian 

 

2. Kerangka Proposal Penelitian Kuantitatif dengan Berbahasa Inggris:  

TITLE 

APROVAL 

TABLE OF CONTENS 

CHAPTER  I  INTRODUCTION 

1. Background of the Study 

2. Limitation of the Study 

3. Statements of the Problem 

4. Purpose of the Study 

1. General Puspose (jika diperlukan) 

2. Specific Purpose (jika diperlukan) 

 E.  Significance of the Study 

CHAPTER  II REVIEW OF RELATED LITERATURE 

A. Theoretical Basis 

B.  Review of Previous Related Studies 

C. Conceptual Famework 

D. Hypothesis 

CHAPTER III RESEARCH METHOD 

A. Research Design 

B. Population and Sample 

C. Research Variables 

1. Variables Identification 

2. Operational Definition of Variables 

D. Research Instrument 



71 | T i m  D o s e n  M e t o d o l o g i  P e n e l i t i a n - F K I P - U N I P A  S u r a b a y a  
 

E. Data Colection Technique 

F. Data Analysis 

 REFERENCES 

APPENDIX  

 

3. Kerangka Proposal Penelitian Kualitatif dengan Berbahasa Indonesia:  

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

DAFTAR ISI 

BAB   I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah  

B. Batasan Masalah 

C. Rumusan  Masalah/Pertanyaan penelitian (pilih salah satu)  

D . Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum (jika diperlukan) 

2. Tujuan Khusus (jika diperlukan) 

E.  Manfaat penelitian  

F.  Definisi Istilah (jika diperlukan) 

BAB  II KAJIAN PUSTAKA 

A. Dasar Teori 

B. Tinjauan Penelitian Yang Relevan 

C. Kerangka Konseptual 

D. Asumsi (jika ada)  

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Data dan Sumber Data 

C. Teknik Pengambilan Data 

D. Teknik Analisis Data 

E. Keabsahan Data 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

4. Kerangka Proposal Penelitian Kualitatif dengan Berbahasa Inggris:  

TITLE 

APROVAL 

TABLE OF CONTENS 

CHAPTER  I  INTRODUCTION 
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A. Background of the Study 

B. Limitation of the Study 

C. Statements of the Problem (Research Quention, Focus of the Study) 

D. Purpose of the Study 

1. General Puspose (jika diperlukan) 

2. Specific Purpose (jika diperlukan) 

E. Significance of the Study 

F. Definition of the Key Terms (jika diperlukan) 

CHAPTER  II REVIEW OF RELATED LITERATURE 

A. Theoretical Basis 

B. Review of Previous Related Studies 

C. Conceptual Framework 

D. Assumtion (jika ada) 

CHAPTER III RESEARCH METHOD 

A. Approach of the Study 

B. Data and Source of Data 

C. Data Collection Technique 

D. Data Analysis 

E. Data Validity 

 REFERENCES 

APPENDIX 

 

5. Kerangka Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan Berbahasa Indonesia:  

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

DAFTAR ISI 

BAB   I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

B. Batasan Masalah 

C. Rumusan  masalah  

D. Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum (jika diperlukan) 

2. Tujuan Khusus (jika diperlukan) 

E.  Manfaat penelitian  

BAB  II KAJIAN PUSTAKA 

A. Dasar Teori 

B. Tinjauan Penelitian Yang Relevan 
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C. Kerangka Konseptual 

D. Hipotesis  Tindakan (jika ada)  

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Subjek dan Latar Penelitian 

B. Prosedur Penelitian  

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Eavaluasi 

4. Refleksi 

C. Teknik Pengambilan Data 

D. Teknik Analisis Data 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

6. Kerangka Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan Berbahasa Inggris:  

TITLE 

APROVAL 

TABLE OF CONTENS 

CHAPTER  I  INTRODUCTION 

A. Background of the Study 

B. Scope of the Research 

C. Research Question 

D. Purpose of the Study 

1. General Puspose (jika diperlukan) 

2. Specific Purpose (jika diperlukan) 

E.  Significance of the Study 

CHAPTER  II REVIEW OF RELATED LITERATURE 

A. Theoretical Basis 

B. Review of Relevan Studies 

C. Conceptual Famework 

D. Action Hypothesis (jika ada) 

CHAPTER III RESEARCH METHOD 

A. Research Subject and Location 

B. Reseach Procedures 

1. Planning 

2. Action 

3. Action 
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4. Reflection 

C. Data Collection Technique 

D. Data Analysis 

 REFERENCES 

APPENDIX  

 

C. Sistematika Penelitian Skripsi  

Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan kajian-kajian literatur yang menjawab 

masalah dengan cara melakukan berbagai kajian dengan menggunakan  referensi terkini. 

Selanjutnya melakukan desain metode dan akan lebih baik melakukan survey atau 

penelitian pendahuluan sehingga metode yang dirancang cocok dengan keadaan di lapangan 

dan terus melakukan konsultasi dengan ahli dalam hal ini dosen yang membimbing sehingga 

bisa sesuai dengan tahapan yang benar. Berikut ini sistematika penulisan skripsi kuantitatif 

dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

2. Bagian Inti 

3. Bagian Akhir 

 

Masing-masing bagian dijabarkan lebih lanjut seperti pada uraian di bawah, yaitu: 

1. Kerangka Skripsi Penelitian Kuantitatif dengan Berbahasa Indonesia:  

Bagian Awal: 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

HALAMAN PENGESAHAN 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN 

ABSTRAK 

PERSEMBAHAN/MOTO 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

Bagian Inti: 

BAB   I PENDAHULUAN  

A.  Latar  Belakang   

B.  Batasan Masalah 
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C.  Rumusan masalah  

D . Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum (jika diperlukan) 

2. Tujuan Khusus (jika diperlukan) 

E. Manfaat penelitian  

BAB  II KAJIAN PUSTAKA 

A. Dasar Teori 

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Konseptual 

D. Hipotesis  (jika ada)  

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Desain penelitian  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

D. Variabel Penelitian 

1. Identifikasi Variabel 

2. Definisi Operasional Variabel 

E. Instrumen Penelitian 

F. Lokasi Penelitian  

G. Teknik Pengambilan Data 

H. Teknik Analisis Data 

BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan/Interpretasi  

BAB   V PENUTUP 

A. Simpulan 

B. Saran  

Bagian Akhir: 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN: 

1. Surat Ijin akan melakukan Penelitian 

2. Surat jawaban dari instansi yang akan diteliti  

3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

4. Surat keterangan pinjam alat (jika diperlukan) 

5. Foto Dokumenter (jika diperlukan) 
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2. Kerangka Skripsi Penelitian Kuantitatif dengan Berbahasa Inggris:  

Bagian Awal: 

TITLE 

CERTIFICATION 

APPROVAL 

AUTHOR’S DECLARATION 

ABSTRACT 

DEDICATION/MOTTO 

ACKNOWLEDGMENTS 

TABLE OF CONTENS 

LIST OF TABLES 

LIST OF FIGURES 

LIST OF APPENDICES 

Bagian Inti: 

CHAPTER  I  INTRODUCTION 

A. Background of the Study 

B. Limitation of the Study 

C. Statements of the Problem 

D. Purpose of the Study 

1. General Puspose (jika diperlukan) 

2. Specific Purpose (jika diperlukan) 

E. Significance of the Study 

CHAPTER  II REVIEW OF RELATED LITERATURE 

A. Theoretical Basis 

B. Review of Previous Related Studies 

C. Conceptual Framework 

D. Hypothesis (jika ada) 

CHAPTER III RESEARCH METHOD 

A. Research Design 

B. Population and Sample 

C. Research Variables 

1. Variables Identification 

2. Operational Definition of Variables 

D. Research Instrument 

E. Data Collection Technique 

F. Data Analysis 
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CHAPTER IV RESEARCH RESULT AND DISCUSSION 

A. Result of the Study 

B. Discussion/Interpretation 

CHAPTER  V CONCLUSION AND SUGGESTION 

A. Conclusion 

B. Suggestion 

Bagian Akhir: 

REFERENCES 

APPENDIX 

 

3. Kerangka Skripsi Penelitian Kualitatif dengan Berbahasa Indonesia:  

Bagian Awal: 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

HALAMAN PENGESAHAN 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN 

ABSTRAK 

PERSEMBAHAN/MOTO 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

Bagian Inti: 

BAB   I PENDAHULUAN  

A. Latar belakang masalah  

B. Batasan Masalah 

C. Rumusan masalah / Pertanyaan Penelitian (pilih salah satu)   

D . Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum (jika diperlukan) 

2. Tujuan Khusus (jika diperlukan) 

E. Manfaat penelitian 

F. Definisi Istilah (jika diperlukan) 

BAB  II KAJIAN PUSTAKA 

A. Dasar Teori 

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Konseptual 



78 | T i m  D o s e n  M e t o d o l o g i  P e n e l i t i a n - F K I P - U N I P A  S u r a b a y a  
 

D. Asumsi  (jika ada)  

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

B. Data dan Sumber Data 

C. Teknik Pengambilan Data 

D. Teknik Analisis Data 

E. Keabsahan Data 

BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

B. Pembahasan/Interpretasi  

BAB   V PENUTUP 

A. Simpulan  

B. Saran  

Bagian Akhir: 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

4. Kerangka Skripsi Penelitian Kualitatif dengan Berbahasa Indonesia:  

Bagian Awal: 

TITLE 

CERTIFICATION 

APPROVAL 

AUTHOR’S DECLARATION 

ABSTRACT 

DEDICATION/MOTTO 

ACKNOWLEDGMENTS 

TABLE OF CONTENS 

LIST OF TABLES 

LIST OF FIGURES 

LIST OF APPENDICES 

Bagian Inti: 

CHAPTER  I  INTRODUCTION 

A.  Background of the Study 

B.  Limitation of the Study 

C. Statements of the Problem 

D. Purpose of the Study 

1. General Puspose (jika diperlukan) 
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2. Specific Purpose (jika diperlukan) 

E. Significance of the Study 

F. Definition of the Key Terms (jika diperlukan) 

CHAPTER  II REVIEW OF RELATED LITERATURE 

A. Theoretical Basis 

B. Review of Previous Related Studies 

C. Conceptual Framework 

D. Assumtion (jika ada) 

CHAPTER III RESEARCH METHOD 

A. Approach of the Study 

B. Data and Sourch of Data 

C.  Data Collection Technique 

D.  Data Analysis 

E. Data Validity 

CHAPTERIVRESEARCH RESULT AND DISCUSSION 

A. Result of the Study 

B. Discussion/Interpretation 

CHAPTER  V CONCLUSION AND SUGGESTION 

A. Conclusion 

B. Suggestion 

Bagian Akhir: 

REFERENCES 
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5. Kerangka Skripsi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan Berbahasa Indonesia:  

Bagian Awal: 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN 

HALAMAN PENGESAHAN 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN 

ABSTRAK 

PERSEMBAHAN/MOTO 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 
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Bagian Inti: 

BAB   I PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

B. Batasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D . Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum (jika diperlukan) 

2. Tujuan Khusus (jika diperlukan) 

E   Manfaat penelitian  

BAB  II KAJIAN PUSTAKA 

A. Dasar Teori 

B. Tinjauan Penelitian Yang Relevan 

C. Kerangka Konseptual 

D. Hipotesis Tindakan  (jika ada)  

 BAB III METODE PENELITIAN 

A. Subjek dan Latar Penelitian 

B. Prosedur Penelitian 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Evaluasi 

4. Refleksi 

C. Teknik Pengambilan Data 

D. Teknik Analisis Data 

BAB  IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Siklus Pertama 

2. Siklus Kedua 

3. Siklus Ketiga (jika diperlukan) 

B. Pembahasan/Interpretasi  

BAB   V PENUTUP 

A. Simpulan  

B. Saran  
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DAFTAR PUSTAKA 
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6. Kerangka Skripsi Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan Berbahasa Inggris:  

Bagian Awal: 

TITLE 

CERTIFICATION 

APPROVAL 

AUTHOR’S DECLARATION 

ABSTRACT 

DEDICATION/MOTTO 

ACKNOWLEDGMENTS 

TABLE OF CONTENS 

LIST OF TABLES 

LIST OF FIGURES 

LIST OF APPENDICES 

Bagian Inti: 

CHAPTER  I  INTRODUCTION 

A.  Background of the Study 
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C. Research Question 

D. Purpose of the Study 

1. General Puspose (jika diperlukan) 

2. Specific Purpose (jika diperlukan) 

E. Significance of the Study 

CHAPTER  II REVIEW OF RELATED LITERATURE 

A. Theoretical Basis 

 B.   Review of Previous Related Studies 

C.  Conceptual Framework 

D.  Action Hypothesis (jika ada) 

CHAPTER III RESEARCH METHOD 

A. Research Subjects and Location 

B. Research Procedures 

1. Planning 

2. Action 

3. Evaluation 

4. Reflection 

C.  Data Collection Technique 

D.  Data Analysis 
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CHAPTERIVRESEARCHRESULT AND DISCUSSION 

A. Result of the Study 

1. First Cycle 

2. Second Cycle 

3. Third Cycle (jika diperlukan) 

B. Discussion 

 CHAPTER  V CONCLUSION AND SUGGESTION 

A. Conclusion 

B. Suggestion 

Bagian Akhir: 

REFERENCES 

APPENDIX 

 

D. Kaidah Penulisan Karya Ilmiah 

Dalam menulis karya ilmiah harus merujuk pada kaidah yang ada terutama cara-cara 

yang dibenarkan dalam hal menulis mulai dari tata cara menuliskan judul, rumusan masalah 

dan cara memaparkannya dengan tepat.  

Kaidah perlu diikuti  adalah menulis kutipan rujukan baik kalimat, gambar, grafik 

ataupun kata yang disesuaikan dengan aturan citasi yang ada dengan mencantumkan 

sumber acuan secara lengkap dan benar, akan lebih baik juga mendapatkan izin dari pemilik 

literatur yang dikutip. 

Kaidah yang juga perlu dipahami adalah dalam hal metode menggunakan acuan 

metode yang sesuai ada desain, instrumen, validaitas dan reliabilitas, analasis data, dan 

pendukung lainnya berupa gambar dan petunjuk lainnya. 

Kaidah tersebut lebih dalam lagi dapat merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh 

lembaga yang mengeluarkan aturan main penulisan karya ilmiah karena ada aturan tertentu 

yang agak berbeda dalam hal sistematika.  
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