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TEST AWAL
MASALAH DAN BUKAN MASALAH
(Lingkari nomor kalimat masalah)

1. Masalah yang   kita hadapi sekarang sangat kompleks.
2. Masalah seperti itu sangat gampang untuk dipecahkan.
3. Gampangkah masalah itu untuk dipecahkan.
4. Apapun masalah yang timbul, kamu harus berani menghadapi.
5. Kini terlalu banyak kredit yang bermasalah.
6. Pulanglah kalian semua, tidak ada masalah apa-apa.
7. Masalah apa yang sebenarnya dihadapi?
8. Satu per satu masalahnya ia pecahkan sampai tuntas.
9. Masalah yang satu belum selesai dipecahkan, timbul lagi masalah lainnya.
10. Apa masalah yang dihadapi kota Tangerang?
11. Bagaimana Anda dapat memecahkan masalah itu?
12. Anak-anak, berapa hasilnya kalau 10 dibagi dua?
13. Berapa penghasilan rata-rata petani di perkebunan tebu?
14. Bisakah plastik menggantikan baja dalam suku cadang mobil?
15. Apa gunanya kita datang, kalau orang yang mengundang absen?
16. Kira-kira yang menjadi masalahnya apa?
17. Berapa besarkah biaya yang harus dipikul bersama?
18. Masalah ini saja belum jelas, tapi sudah minta honor.
19. Sebelum kita pergi ke lapang, masalahnya harus jelas dahulu.
20. Bagaimana cara menjelaskan masalah ini kepadanya?
21. Masalah yang dihadapi Bulog tahun lalu, adalah banyaknya padi siap panen yang 

rusak karena terlalu banyak hujan turun.
22. Mungkinkah masalah itu dipecahkan bersama?
23. Ongkos tidak jadi masalah, asal kamu dapat cepat datang.
24. Sampai berapa lama virus itu bisa bertahan di dalam tubuh manusia?
25. Kapan kira-kira Anda akan lulus sarjana?

Nama : Nirm :



PILIH JAWABAN ATAU PILIH YANG BENAR

1. Sebuah karangan terdiri dari : a. Pendahuluan. b. Inti. c. Akhir karangan.
2. Jenis karangan bisa berupa: a. Pemberitahuan. b. Laporan. c. Hasil riset.
3.  Jenis karangan yang hanya boleh berisi fakta adalah: a. Pemberitahuan. b. 

Laporan. c. Hasil riset.
4.  Ilustrasi karangan bisa terdiri dari: a. Grafik. b. Peta. c. Potret.
5. Kegunaan ilustrasi karangan untuk: a. Merinci masalah. b. Membuat masalah

baru. c. Memperjelas bahasan.
6. Ilustrasi karangan terletak di: a. Pendahuluan. b. Inti karangan. c. Penutup
7. Pada penutup karangan tidak boleh lagi ada: a. Dasar pemikiran. b. Pemikiran

baru. c. Landasan teori.
8.  Bawahan selamanya harus memberi laporan secara berkala kepada atasan. 

Makin tinggi kedudukan seorang atasan, laporan yang diterima makin ringkas. 
(Benar/Salah)

9. Sebelum menulis karangan, harus jelas lebih dahulu: a. Kesimpulannya. 
b.Solusinya. c. Masalahnya

10. Kesimpulan diambil melalui jalan: a. Induksi. b. Deduksi. c. Persepsi.
11. Masalah tidak berbeda dengan soal. (Benar/Salah)
12. Definisi dan premis sama saja. (Benar/Salah)
13. Analisis akan dapat menjelaskan masalah yang belum jelas. (Benar/Salah)
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Tujuan Instruksional Umum

Setelah mahasiswa mengikuti kuliah diharapkan dapat mengetahui, 
memahami dan mengerti tentang penelitian di bidang bisnis, desain
penelitian,  sumber dan pengumpulan data, dan analisis serta
penyajian data.

Sasaran Akhir Sistem Belajar

Setelah mengikuti kuliah mahasiswa diharpakan dapat menjelaskan, 
menguraikan dan memberi beberapa contoh, secara lisan dan atau
tertulis mengenai penelitian bisnis,  desain penelitian, sumber dan
pengumpulan data serta analisis dan penyajian data.
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PENDAHULUAN

Orientasi pengertian

lmu pengetahuan adalah usaha bersifat multidimensional, sehingga dapat 
didefinisikan dalam berbagai cara, yang masing-masing definisi tidak merupakan 
definisi yang tuntas. Sebagian orang menekankan pada cara berfikir, yaitu 
sikap ilmiah, sebagai sifat utama ilmu pengetahuan; yang lain menekankan 
pentingnya cara untuk melakukan sesuatu, yaitu metode ilmiah, sebagai sifat 
utama ilmu pengetahuan.  Yang lain lagi menganggap hasil penerapan metode 
ilmiah itu, yaitu kumpulan pengetahuan, yang tersusun secara sistematik dan 
runtut, sebagai sifat utama ilmu pengetahuan.

Tiada satupun dari ketiga menekanan tersebut yang diterima dengan 
meninggalkan yang lainnya. Ketiganya adalah sifat-sifat utama ilmu 
pengetahuan. Orang berfikir dengan sikap tertentu (sikap ilmiah), menggunakan 
metode ilmiah tertentu, untuk menghasilkan fakta-fakta dan teori yang tersusun  
baik untuk mencandra alam semesta beserta isinya.

Apa yang dipikirkan ilmuwan dengan cara tertentu (sikap ilmiah), apa yang
dihasilkannya dengan cara tertentu (metode ilmiah), yang merupakan susunan 
pengetahuan yang teratur dan runtut pada umumnya merupakan manifestasi dari 
pandangan  filsafatnya  mengenai pengetahuan yang benar, yang biasa dikupas 
dalam filsafaf  Ilmu Pengatuhan dan Epistomologi. 



Pandangan filsafat tersebut merupakan jawaban terhadap masalah-masalah 
pokok mengenai pengetahuan yang benar seperti, a) apakah pengetahuan 
benar itu, b) dapatkah manusia mencapai pengetahuan yang benar itu, 3) jika 
pengetahuan yang benar dapat dicapai manusia bagaimana caranya. Pandangan 
klasik, emperisme, rasionalisme dan kritisisme besar pengaruhnya terhadap apa
yang dipikir, dilkukan dan dihasilkan  oleh seorang ilmuwan.

Pada umumnya, dalam usahanya untuk memperoleh fakta, para ilmuwan dewasa 
ini cendrung untuk mendsarkan diri kepada  observasi  dunia empiris atau 
sebagai wasiat untuk menentukan  kebenaran. Cara tersebut dapat 
menyebabkan  seorang ilmuwan dapat menopang  pernyataan-pernyataannya 
dalam mencapai  kesekapakatan dengan ilmuwan -ilmuwan lain.
Ada dua hal yang diperhatikan  dalam hubungan  dengan sikap ilmiah; yaitu 1)
atribut sikap ilmiah itu adalah  atribut yang diidealisasikan, yang berlaku  bagi 
ilmuwan pada umumnya;  2) walaupun pada kerja profesionalismenya para 
ilmuwan  lebih  mempunyai  sikap ilmiah dari orang yang bukan ilmuwan, namun 
kehidupan sehari-hari belum temtu demikian halnya.



Untuk dapat memehami berbagai metode dan bentuk penelitian yang sudah  
terpola dan diakui dalam masyarakat  akademik dewasa ini maka diperlukan 
mempelajari sejarah perkembangannya.

Dari sejarah perkembangan ilmu-ilmu, dapat diketahui bahwa  usaha-usaha 
manusia yang sembula bernaung di bawah saru atap philosophia lambat laun 
berkembang manjadi usaha-usaha  dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan 
khusus, dan perkembangan ke arah  pengalaman  dan spesialisasi dalam ilmu 
pengetahuan ini makin lama makin intensif ( ingat ada Ssi, Ssos, SPt, SE, MM, 
MP, MBA, MKOM, DEA, MA, dst).

Proses  pendewasan dan mandirinya ilmu pengetahuan khusus tersebut 
berlangsung sedikit demi sedikit dan lama. Ilmu yang tidak langsung 
memeprsoalkan hidup dan kehidupan, misalnya matematika, fisika, astronomi,
dapat lebih dahulu melepaskandiri dari filsafat; ilmu-ilmu yang langsung 
memeprsoalkan hidup dan kehidupan manusia, seperti  ilmu hukum, sosiologi,
psikologi, sejarah, sastera, baru  lebih kemudian  dapat lepas dari  filsafat dan 
menjadi ilmu yang mandiri. Demikian karean filsafat pada dasarnya memelajari 
masalah hidup dan kehidupan manusia.



Ilmu yang lebih dulu lepas dari filsafat adalah ilmu yang tua, meliputi matematika 
serta  sebagian besar ilmu kealaman, sedangkan yang lebih kemludia adalah ilmu
yang lebih muda dan meliputi  ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

Relevansi pembedaakan ilmu yang tuda dan muda, adalah karena ilmu yang tua 
tersebut mempengaruhi perkembangan ilmu yang lebih muda. Pengaruh tersebut 
secara garis besarnya dapat digolongkan menjadi dua;  
1) pengaruh langsung yang terjadi bila ilmu yang lebih muda

mengambil atau     meniru konsep ilmu yang lebih tua,
2) pengaruhnya yang tidak langsung,  yang terjadi bila ilmu

yang lebih muda meniru menggunakan metode
yang digunakan ilmu yang lebih tua.

Dalam metodologi penelitian, pengaruh ilmu yang lebih  tua terasa sekali. Metode 
observasi yang merupakan metode  obyektif mula-mula digunakan pada ilmu  
psikologi dan sosial, ditiru dari atronomi dan biologi. Metode  eksperimental, 
yang di tiru  dari ilmu-ilmu pengetahuan alam, makin hari makin memegang 
peranan penting dalam ilmu-ilmu sosial. Prediksi dan pengendalian makin banyak 
dilakukan orang dalam ilmu-ilmu sosial.



Ada kecenderungan bahwa ilmu pengetahuan sosial makin banyak menggunakan 
pendekatan kuantitatif dan berusaha mendapatkan manfaat dari pendekatan 
kuantitatif tersebut, misalnya; 1) pencatatan data hasil penelitian secara eksak, 2)
peneliti menganut tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten, 3) peneliti 
meringkas data dalam cara  dan bentuk yang lebih mudah menganalisisnya, 4)
penggunaan teknik analisis  statistik dan matematis,  yang dapat diandalakan 
dalam peneletian ilmiah.  

Stevens (1946), dalam kaitan mendekatan kuantitatif tersebut, menggolongkan  
skala pengukuran menjadi empat golongan, 1) skala nominal, 2) skala ordinal, 3)
skala interval, dan 4) skala nisbah (ratio). Penggolongan skala pengukuran 
tersebut sangat besar pengaruhnya dalam penelitian.  

.



PENELITIAN BISNIS

Manajer masa depan dituntut mengetahui lebih banyak
hal di banding manajer masa lampau.

Membutuhkan penelitian, mengerti, dan dapat
mengikuti/melaksanakan proses penelitian dan

dapat menilai mutu penelitian

Penelitian: suatu penyelidikan yang terorganisasi
dan dilaksanakan untuk memberikan/menghasilkan

informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai
masalah

Penelitian bisnis: penyelidikan sistematis yang 
ditujukan untuk menyiapkan informasi yang dibutuhkan

dalam pengambilan keputusan bisnis
(termasuk pelaporan, penjabaran, penjelasan

dan prediksi)



PENELITIAN DALAM KEHIDUPAN

• Kebiasaan lama sulit untuk dihilangkan, khususnya
• kegiatan-kegiatan yang pelik/unik
• Kebenaran didapat dari /dengan bilangan

Kebenaran dapat diperoleh dari
k Hubungan dengan manusia
k Mengamati peristiwa
k Gambaran garis besar peristiwa
k Menggali informasi untuk mengungkapkan hal/peristiwa secara
rinci
k Bukti-bukti kongkrit
k Mendengar dengan seksama dan mencari tahu apa
sebenarnya yang menjadi masalah bagi kosumen, dan apa yang 
menjadi persoaalan menurut sudut pandang mereka, serta apa
yang menjadi persoalan yang sebenarnya setelah ditarik
kesimpulan dari berbagai sudut pandang



PENDEKATAN UNTUK MEMPEROLEH
KEBENARAN

Hasrat ingin tahu manusia terpuaskan kalau dia memperoleh pengetahuan yang
dipertanyakan.

Gaya berfikir merupakan perspektif atausaringan untuk menentu kan bagaimana kita 
memandang dunia nyata. Pengetahuan yang diinginkan adalah pengetahuan yang
benar.
Pengetahuan yang benar atau kebenaran memang secara inherent dapat dicapai 
manusia, baik melalui pendekatan non ilmiah maupun ilmiah.

Pendekatan ilmiah menuntut dilakukannya cara-cara atau langkah-langkah terntentu
agar dapat dicapai pengerahuan yang benar tersebut. Tidak semua orang melewati 
teretib pendekatan ilmilah itu untuk sampai kepada pengetahuan yang benar 
mengenai hal yang dipertanyakan. Di kalangan masyarakat  banyak pendekatan non
ilmiah banyak dilakukan untuk mendapat pengetahuan yang benar.



PENDEKATAN NON-ILMIAH

Ada beberapa pendekatan non-ilmiah yang 
banyak digunakan:
1) Akal sehat
2) Prasangka
3) Intuisi
4) Penemuan kebetulan dan coba-coba
5) Pendapat otoritas ilmiah dan pikiran 
kritis.



Akal sehat dan ilmu adalah dua hal yang berbeda meskipun dalam 
batas tertentu keduanya mengandung persamaan. Akal sehat 
adalah rangkaian konsep (concepts) dan bagan konseptual
(conseptual scheme) yang memuaskan untuk penggunaan praktis 
bagi kemanusiaan.
Konsep adalah kata yang menyatakan abastraksi yang
digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus.

Bagan konsep adalah separangkat konsep yang dirangkaikan 
dengan dalil-dalil, hipotesis dan teori.
Walaupun akal sehat yang berupa konsep dan bagan konsep dapat 
menunjukkan hal yang benar, namun dapat pula menyesatkan.

Contoh misal akal sehat mengenai peranan hukum; pada abad 19
menurut akal sehat yang diyakini oleh banyak pendidik, hukuman 
adalah alat utama dalam pendidikan. Penemuan ilmiah ternyata 
membatah kebenaran akal sehat tersebut. Hasil penelitian di bidang 
psikologi dan pendidikan menunjukkan bahwa  bukan hukuman yang
merupakan alat utama, melainkan ganjaran.

Akal sehat banyak digunakan oleh orang awam dalam 
mempersoalkan banyak hal.

1. Akal sehat (commom sense)



2. Prasangka

Pencapaian pengetahuan menggunakan akal sehat diwarnai oleh 
kepentingan orang yang melaksanakannya. Keadaan demikian 
menyebabkan akan sehat mudah beralih menjadi prasangka.

Menggunakan akal sehat orang cenderung mempersempit  
pengamantannya karena diwarnai oleh pengamatannya tersebut,
dan cenderung menkambing hitamkan orang lain atau menyokong 
sesuatu pendapat.

Orang sering sering melihat hubungan antara dua hal sebagai 
hubungan sebab-akibat yang langsung dan sederhana, padahal 
sesungguhnya gejala yang diamati itu merupakan akibat dari 
berbagai hal/sebab.

Menggunakan akal sehat orang cenderung ke arah pembuatan 
generalisasi yang terlalu luas, yang lalu merupakan prasangka.



Dalam pendekatan intuitif orang menentukan pendapat mengenai 
sesuatu  berdasar atas pengetahuan yang langsung atau didapat 
dengan cepat  melalui proses yang tidak  disadari  atau tidak 
dipikirkan lebih dahulu.

Dengan intuisi orang memeberikan penilaian tanpa didahului sesuatu 
renungan. Pencapaian pengetahuan dengan intuisi sukar dipercaya,
tanpa melaui langkah-langkah sistematik dan terkendali (namun suatu 
saat sangat membantu, karena intuisi umumnya benar).

Meteode menggunakn intuisi dikatan sebagai metode a priori .
Dalil-dalil seseorang yang a priori cocok dengan penalaran  belum 
tentu cocok dengan pengalaman atau data emperis.

3. Pendekatan intuitif



4. Penemuan kebetulan dan 
coba-coba

Sepanjang sejarah manusia, penemuan secara kebetulan itu banyak terjadi,
diantaranya sangat berguna (ingat penemuan agar-agar untuk media tumbuh 
bakteri, penemuan seorang penderita malaria dalam kolam berisi air pahit
yang berasal dari kulit pohon kina yang tumbang dalam parit).

Walaupun penemuan secara kebetulan tersebut di atas sangat berguna,
namun penemuan tersebut bukan penemuan melalui pendekatan ilmiah.

Penemuan secara kebetulan diperoleh tanpa rencana, tidak pasti, serta tidak 
melalui  langkah-langkah yang sistematik  dan terkendali/terkontrol.

Penemuan coba-coba (trial and error) diperoleh, tanpa kepastian akan 
diperolehnya  sesuatu kondisi tertentu atau pemecahan sesuatu masalah.
Usaha coba-coba  pada umumnya merupakan serangkaian percobaan  ranpa 
kesadaran akan pemecahan  tertentu.
Pemecahan terjadi secara  kebetulan setelah dilakukan serangkaian usaha;
usaha yang berikutnya  biasanya agak lain, lebih maju, dibanding yang
mendahuluinya.

Penemuan secara kebetulan pada umumnya  tidak efisien dan tidak terkontrol.



Otoritas ilmiah adalah kelompok individu yang biasanya telah 
menempuh pendidikan formal tertinggi atau mempunyai 
pengalaman kerja ilmiah  dalam suatu bidang cukup banyak.

Pendapat-pendapat mereka sering diterima orang tanpa diuji,
karena dipandang benar; namun sesungguhnya tidak selalu 
benar. Ada kalanya, bahkan sering, pendapat mereka  tidak 
didasarkan pada penelitian, melainkan hanya didasarkan ata 
pemikiran logis. Pendapat demikian akan benar kalalu premis-
premisnya benar.

5. Pendapat otoritas ilmiah dan 
pikiran kritis



Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah, diperoleh dengan 
melalui penelitian ilmiah yang dibangun  di atar teori  tertentu.

Teori berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian yang sistematik dan 
terkontrol berdasar atas data emperis. Teori dapat diuji dalam hal keajegan dan 
kemantapan iternalnya; artinya jika penelitian diulang  oleh orang lain, menurut 
langkah-langkah yang serupa, pada kondisi yang sama akan diperoleh hasil yang
ajeg (consistent), yaitu hasil yang sama atau hampir sama dengan hasil 
terdahulu. Langkah-langkah penelitian yang teratur  dan terkontrol  tersebut  telah 
terpolakan dan, sampai batas tertentu diakui oleh umum (kelompok tertentu).

Pendekatan ilmiah akan mengahasilkan kesimpulan yang serupa bagi hampir 
setiap orang (yang melakukan mendekatan yang sama), karena pendekatan 
tersebut tidak diwarnai oleh kejakinan pribadi, bias, dan perasaan. Cara 
penyimpukan bukan subyektif tetapi obyektif.

Orang yang menggunakan pendekatan ilmiah berusaha 
mendapatkan kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar
yang kebenarannya terbuka  untuk diuji  oleh siapa saja
yang menghendaki untuk mengujinya.

PENDEKATAN  ILMIAH



MENGAPA MEMPELAJARI PENELITIAN
(sub sub pokok bahasan 2)

• METEODE PENELITIAN MEMBERIKAN PENGETAHUAN 
DAN KETRAMPILAN UNTUK MENGATASI MASALAH DAN
MENGHADAPI TANTANGAN LINGKUNGAN  DAN

• PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DIAMBIL SECARA 
CEPAT
MAHASISWA YANG MEMPELAJARI BISNIS, ORGANISASI 
NIRLABA DAN ORGANISASI PUBLIK,  DI SEMUA BIDANG
AREA FUNGSIONAL   MEMERLUKAN PELATIHAN DALAM
METODE ILMIAH DAN  PENERAPANNYA DALAM PENGAM
BILAN KEPUTUSAN

DUA FAKTOR MENDORONG PENGAMBILAN
KEPUTUSAN YG LEBIH

ILMIAH

• KUBUTUHAN MANAJER AKAN INFORMASI YANG LEBIH BANYAK DAN 
LEBIH BAIK
• TERSEDIANYA TEKNIK DAN PERALATAN  YANG LEBIH BAIK UNTUK 
MEMENUHI KEBUTUHAN TSB

KEBUTUHAN  AKAN PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BARU BAGI MANAJER
KARENA ADA PERUBAHAN YANG DRAMATIS

DI LINGKUNGAN BISNIS



KEBUTUHAN  AKAN PENGETAHUAN 
DAN TEKNOLOGI 

BARU BAGI MANAJER
KARENA ADA PERUBAHAN YANG 

DRAMATIS
DI LINGKUNGAN BISNIS

PERAN

EKONOMI

YG HITORIS

PERKEMBANGAN
ORG. BISNIS

KEBIJAKAN
SOSIAL -POLITIK

PERTUMBUHAN

IPTEKS INOVASI
(BARU)

PENGARUH

GLOBAL/

GLOBALISASI

KOMPLEKSITAS
MENINGKATKAN RESIKO

YG BERHUBUNGAN DG PENGAMBILAN
KEPUTUSAN BISNIS



KOMPLEKSITAS
MENINGKATKAN RESIKO

YG BERHUBUNGAN DG PENGAMBILAN
KEPUTUSAN BISNIS

SEMAKIN BANYAK VARIABEL
YG HARUS DIPERHATIKAN

PERSAINGAN MAKIN KETAT

DIPERLUKAN BEKAL  PENGETAHUAN
DAN METODE ILMIAH

DAN CARA MEMADUKANNYA
UNTUK PENGAMBILAN

KEPUTUSAN

PENINGKATAN



Semakin rumitnya lingkungan bisnis  maka semakin   meningkat kan jumlah  dan 
keampuhan dari peralatan untuk melaksanakan penelitian. Pengetahuan semakin 
bertambah luas di semua bidang manjamen. Teori yang dibangun lebih baik.

Komputer memberikan loncatan besar dalam kemampuan untuk menghadapi 
masalah. Teknik analsisi kuantitatif yang baru memenfaatkan kemampuan CBIS 
(computer based information sysytem).

Komunikasi dan teknik mengukuran semakin luas. Kecederungan kenderungan 
tersebut saling memeperkuat satu dengan yang laindan mempunyai dampak yang
sangat besar terhadap menajemen bisnis. 

Menguntungkan kalau
memiliki ketrampilan 

penelitian

pada situasi
• Manajer memerlukan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan
• Diminta melakukan penelitian untuk tugas tertentu
• Perlu membeli jasa penelitian dari orang lain
• Dapat mendapat posisi seorang ahli dalam penelitian.



APA  ITU PENELITIAN (1)

Penelitian adalah proses yang digunakan untuk menjawab persoalan 
persoalan yang harus diatasi.

Penelitian adalah penyelidikan yang sistematis, terkendali, emperis,
dan kritis, mengenai fenomena-fenomena alam yang dibimbing oleh 
teori dan hipotesisi-hipotesis mengenai hubungan-hubungan yang
diduga ada antara fenomena-fenomena tersebut.

Penelitian merupakan penyelidikan sistematis yang ditujukan pada 
menyediaan informasi  untuk menyelesaikan masalah.

Penelitian bisnis (business research) merupakan penyelidikan 
sistemastis yang memeberi inforamsi untuk membantu 
pengambilan keputusan  dalam bidang bisnis.



Perkembangan metode ilmiah dalam penelitian bisnis tertinggal dari 
ilmu-ilmu alam /fisika. Pakar fisika lebih ketat dalam konsep dan 
prosedur penelitiannya; lebih maju dalam mengembangakan teori  
dibanding pakar bisnis.

Penelitian bisnis masih sangat baru  dan terutama didukung oleh 
organisasi yang berharap untuk memeproleh suatu keunggulan  
bersaing. Metode penelitian  bisnis dan temuan-temuannya tidak dapat 
dipatentkan, dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian sering 
mengakibatkan kerugian dalam keunggulan bersaing (ingat masalah 
pada ayam pedaging-penggunaan konsentrat yang salah, masalah 
madcow pada sapi di Inggeris).

Semakin berharga hasil peneliitian  bisnis semakin berharga untuk 
merahasiakan hasil tersebut.

APA  ITU PENELITIAN (2)



Penelitlian bisnis biasanya di bawah lingkungan yang berkaitan engan sikap dan perilaku 
manusia serta kinerjanya (tidak di dalam ruang percobaan) .

banyak
hambatan

Para peneliti bisnis mengalami kemajuan dengan mengembangkan sains dan 
tekonologi baru, serta prosedur penelitian yang lebih ketat. Fasilitas komputer dan 
metode analisis yang ampuh sangat membantu perkembangan penelitian bisnis.
Berkembang pula pengertian yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip penelitian yang
baik.

trend
perkembangan

Pengambilan keputusan berdasar penelitian akan semakin luas   pema kaiannya di 
waktu yang akan datang  dibandingkan dengan waktu yang lalu.
Para manajer yang tidak siap akan trend tersebut akan sangat dirugikan



APAKAH PENELITIAN SELALU 
BERDASARKAN MASALAH

Macam penelitian

Penelitian terapan. Mempunyai penekanan  kepada penye lesaian masalah 
secara praktis. Dikerjakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
khusus berkaitan dengan tindakan, kinerja, atau kebijakan. Penelitian terapan lebih 
banyak digunakan untuk  membantu pengambilan keputusan.

Penelitian murni atau penelitian dasar. Bertujuan untuk menjawab peretanyaan-
pertanyaan (masalah) yang mem bingungkan, yang bersifat teoritis  dan 
mempunyai dampak sedikit  terhadap tindakan, kinerja, atau keputusan-keputusan  
kebijakan.

Semua penelitian harus berdasarkan masalah!!



TUGAS ILMU DAN PENELITIAN (1)

Kepaduan antara ilmu dan penelitian saat ini sudah makin erat, sehingga tidak 
mungkin/ sangat susah untuk memisahkannya. Ilmu dan penelitian dapat diibaratkan 
dua sisi satu mata uang. Oleh karena itu tugas ilmu dan penelitian dapat dikatakan 
identik.

Tugas ilmu dan penelitian secara singkat dapat diuraikan sebai berikut.

1. Tugas mencandra atau memberikan diskripsi
(memerikan).

Ilmu dan penelitian mempunyai tugas menggambarkan secara 
jelas  dan  cermat  hal- hal yang dipermasalahkan.

2. Tugas menerangkan (eksplanasi)
Ilmu dan penelitian bertugas menerangkan kondisi-kondisi yang
mendasari terjadinya  suatu peristiwa.

3. Tugas menyusun teori
Ilmu dan penelitian bertugas  mencari dan merumuskan hukum-hukum  atau tata     
hubungan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain atau hubungan  antara   
satu peristiwa dengan peristiwa yang lain.

.



TUGAS ILMU DAN PENELITIAN (2)

4. Tugas prediksi
Ilmu dan penelitian bertugas membuat prediksi (ramalan), estimasi, dan proyeksi    
mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi  atau gejala-gejala yang akan muncul.

5. Tugas pengendalian
Ilmu dan penelitian juga bertugas melakukan tindakan-tindakan untuk mengendalikan    
peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala.

Ilmu dan penelitian dalam keseluruhan, mengem bangkan 
kelima tugas tersebut sekaligus. Oleh karena itu sering kelima 
tugas tersebut juga digunakan untuk menilai/ menentukan 
bobot suatu karya keilmuan.

Ilmu dan penelitian dalam keseluruhan, mengem bangkan 
kelima tugas tersebut sekaligus. Oleh karena itu sering kelima 
tugas tersebut juga digunakan untuk menilai/ menentukan 
bobot suatu karya keilmuan.



CIRI  PENELITIAN YANG BAIK

Mempunyai tujuan yang dirinci dengan jelas,
Menggunakan metode dan cara kerja yang dapat dipertanggung

jawabkan dan dapat diulang kembali (juga oleh orang lain),
Disertai dengan bukti-bukti yang obyektif.
Kelemahan prosedur dan kekuatan diuraikan dengan lengkap dan 

jujur.
Menggunakan teknik analisis yang sesuai. Kesimpulannya dibatasi

pada hal-hal yang dapat dipertanggung jawabkan dan berdasarkan
hasil-hasil temuan.

Peneliti mempunyai reputasi berdasar hasil-hasil penelitiannya yang
bermutu.

Tujuan penelitian  harus dipertimbangkan terhadap dampak 
potensial yang kurang menguntungkan/baik.



Penelitian yang baik menggunakan metode ilmiah dan memiliki 
ciri-ciri sbb:

Tujuan, dan masalah penelitian didefinisikan dengan tajam     dan jelas tidak 
ambigius. Rumusan masalah mencakup analisis unsur-unsur yang  paling
sederhana, ruang lingkup dan batasan-batasannya, dan spesifikasi rinci istilah
yang digunakan dalam peneliitian.

Prosedur/cara kerja diuraikan secara  rinci, sehingga memungkinkan peneliti lain
mengulang penelitian tersebut; kecuali kalau memang harus dirahasiakan (demi 
kepentingan nasional). Sumber data dan cara pengambilannya secara jujur 
diuraikan.

Rancangan penelitian (desain) direncanakan secara saksama untuk menjamin 
hasil yang obyektif. Cara mengambilan sampel dari populasi harus dapat 
dipertanggung jawabkan bahwa sampel mewakili populasi. Bila tersedia atau 
memungkinkan diperoleh, gunakan/kumpulkan data primer atau hasil  
pengamatan. Telaah pustaka melibatkan sumber yang gayut dan current 
reference (mutakhir). Menggunakan instrumen penggendali yang dapat  
dipertanggung jawabkan (tolok ukur, tingkat kesalahan). Pengaruh bias pribadi 
diupayakan semaksimal mungkin dihilangkan (misal menggunakan pengukuran 
berulang).
Kekurangan dalam desain dilaporkan secara jujur, dan ditaksir pengaruhnya 
terhadap hasil penelitian



Analisis data yang digunakan harus  mampu mengungkapkan secara jelas hasil 
penelitian sesuai dengan rancangan penelitian yang digunakan (memilih analisis
data yang sesuai merupakan tugas yang  paling sulit). Validitas data keterandalan
data harus diperiksa dengan cermat. Bila diperlukan menggunakan conversi dan 
koreksi, serta memilih tingakt signifikansi yang dapat dipertanggun jawabkan
(contoh, penitian khasiat obat dan produksi ternak memerlukan tingkat signifikansi
yang berbeda).

Kesimpulan yang ditarik merupakan hasil  dari pembahasan yang tajam hasil-
penelitian. Kesimpulan dibatasi pada kondisi/keadaan yang ditunjang oleh data
hasil penelitian. Perlu dijelaskan sajauh mana (di bawah dimensi ruang dan waktu)
kesimpulan masih dapat dianggap valid.



Penelitian yang baik umumnya mempunyai ciri adanya keterlanjutan antara judul, masalah, tujuan 
penelitian, metode, hasil dan kesimpulan.
Hasil laporan penilitan yang baik memiliki nilai (bobot dikalikan skor (0-5))  yang tinggi (>300) untuk 
butir-butir yang dirinci sebagai berikut:

Komponen Bobot skor nilai

Pendahuluan
Perumusan masalah 5
Tujuan penelitian 5

Tinjauan Pustaka
Relevansi 5
Pengacuan daftar pustaka 5
Kemutakhiran dan 
keaslian sumber 5

Metode Penelitlian
Kesesuaian dg masalah 10
Ketepatan rancangan 5
Ketepatan instrumen 5
Ketepatan dan 
ketajaman analisis 5

Hasil Penelitian
Manfaat dan kontribusi 15
thdp pembangunan /IPTEK
Kesesuaian dg tujuan 5
Kedalaman bahasa 5
Originalitas 5
Mutu hasil 10
Bahasa 4
Format 3
Ringkasan 3 100

Skor = 0-5



Beberapa fakta relevan untuk meperkirakan kemampuan dan integritas peneliti 
dapat diperoleh  dalam laporan hasil penelitian. Bahasa yang lugas, jelas, dan 
cermat, kesimpulan-kesimpulan  ang dikemukakan secara hati-hati dan sibatasi 
seperlunya, dan usaha yang nyata untuk berlaku seobyektif mungkin  cenderung 
memberi kesan yang baik mengenai penelitian. Di pihak lain, kesimpulan yang
melebihi fakta dan ungkapan-ungkapan yang tidak perlu cenderung memberi 
kesan yang kurang baik.

Ciri-ciri tersebut terdapat juga dalam penelitian bisnis meskipun sampai   batas-
batas  tertentu diperlukan penyesuaian. Spesifikasi yang lengkap sulit dipenuhi 
untuk penelitian bisnis; yang dapat dilakukan adalah mengemukakan secara jelas 
sifat dari masalah penelitian.

Keterbukaan terhadap metode yang digunakan sering tidak dapat dikemukaan 
pada penelitian bisinis. Demikian karena keterbukaan tersebut dapat 
menghilangkan keunggulan kompetetif yang dimiliki perusahaan yang
mengadakan penelitian tersebut. Penelitian yang baik biasanya diawali dengan 
usulan penelitian yang baik.
……………….



Isu etika sering dilupakan. Isu etika dalam penelitian mencerminkan kepentingan
moral dalam praktek perilaku yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Para 
peneliti sering menghadapi situasi yang meminta sikap hati-hati untuk menjaga 
keseimbangan antara hak subjek mereka dengan aturan-aturan ilmiah yang harus 
dianut dalam melakukan penelitian. Penanggung jawab penelitian mempunyai  
tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan para peserta 
penelitian, organisasi asal peneliti, klien, teman sejawat, termasuk diri tim peneliti.

Pertimbangan yang matang diperlukan untuk penelitian yang memungkinkan 
terjadinya cedera fisik atau psikologik, eksploitasi, gangguan terhadap kehidupan 
pribadi, dan pelecehan-pelecehan.

Kepentingan penelitian harus dipertimbangkan terhadap timbulnya dampak negatif.
Penelitian harus siap menghadapi delema bahwa desain penelitian kadang-kadang 
dapat diulang kadang-kadang juga tidak.  



HUBUNGAN MANAJER-PENELITI

Mengumpulkan informasi merupakan bagian integral dari pekerjaan seorang 
manajer. Oleh karena itu banyak manajer yang melaksanakan sendiri 
penelitiaannya, setidak-tidaknya menggunakan sebagian waktu mereka.

Apabila para manajer tidak mempunyai waktu dan ketrampilan untuk
melaksanakan penelitian, maka mereka dapat mendelegasikan tugas tersebut 
kepada seorang asisten  atau seorang ahli peneliti.

Pendelegasian tugas tersebut dapat memberikan hasil yang relevan, khususnya 
jika penelitian bertujuan untuk mengambil keputusan, dan masing-masih pihak 
memberikan  kontribusi yang  optimum dalam usaha tersebut.

Penelitian bisnis memiliki nilai yang melekat yaitu membantu pengambilan 
keputusan. Mungkin ada baiknya memiliki informasi (dari hasil penelitian) menarik 
mengenai konsumen, karyawan, atau pesaing, tetapi  nilai informasi ini pasti 
terbatas. Apabila penelitian tidak dapat membantu pihak manajemen untuk 
menyeleksi alternatif yang lebih efisien, kurang berisiko, atau lebih 
menguntungkan, kegunaan penelitian tersebut perlu dipertanyakan. 



KATA-KATA KUNCI
PENELITIAN di BIDANG BISINIS

Kata kunci dapat dimanfaatkan untuk proses 
reproduksi, generalisasi dan perlatihan  setelah  
tahapan proses belajar dilaksnakan dengan baik.

deskripsi prediksi
metode ilmiah penelitlian bisnis
pelaporan penelitian dasar
pengendalian penelitian murni
penjelasan penelitian terapan



CATATAN RUJUKAN

Suatu hipotesisi adalah suatu pernyataan
yang diajukan dengan maksud untuk diuji
kebenarannya.

Suatu penelitian penjajakan menggambarkan
penyelidikan di mana masalah penelitian yang
sebenarnya belum dirumuskan secara jelas,
Tujuannya adalah untuk memebri pemahaman
yang diperlukan seorang peneliti untuk biasa
mengembangkan suatudesai penelitia yang
lebih formal. 



BERPIKIR ILMIAH

• BERBAGAI GAYA BERFIKIR
• PROSES BERFIKIR, PENALARAN
• SIKAP ILMIAH
• MENGERTI TEORI, KOMPONEN DAN

HUBUNGAN-HUBUNGAN

TIU
Diharapkan dapat mengetahui, dan mengereti berbagai gaya berfikir, proses 
berfikir, sikap ilmiah. 

SASBEL
Dapat menjelaskan kembali, mediskusikan, menguraikan,
memberi contoh, menguraikan secara lisan dan tertulis arti 
gaya berfkir, peoses berfikir dan sikap ilmiah

SUB SUB
POKOK BAHASAN

2



RINGKASAN (1)

Gaya berfikir merupakan perspektif atau saringan untuk menentu kan bagaimana kita 
memandang dunia nyata. Gaya berfikir mempengaruhi   kebenaran yang kita terima,
merinci dan menguji informasi yang kita terima.
Metode ilmiah bukan satu-satunya sumber kebenaran/cara mencari kebenaran. Gaya 
berfikir yang lain juga mempunyai pengaruh terhadap disiplin bisnis.

Penyelidkan ilmiah didasarkan pada proses; proses digunakan untuk menguji 
berbagai proposisi, terutama melalui berfikir reflektif.
Berfikir reflektif terdiri dari uturan induksi dan deduksi agar dapat menjelaskan secara 
induktif (melalui hipotesis) suatu keadaan yang membingungkan. Hipotesisi 
digunakan untuk deduksi fakta lebih lanjut yang dapakai  untuk menegaskan atau 
menolak kebe naran hipotesis.
Penelitian (sains) adalah proses yang teratur yang meng kombinasikan  induksi,
deduksi, pengamatan, dan mengujian hipotesis men jadi suatu rangkaian kegiatan 
berfikir reflektif.
Metode ilmiah dan berpikir ilmiah didasarkan kepada konsep-konsep, yaitu simbol-
simbol yang diberikan kepada sijumlah pengertian.

Konsep diciptakan untuk memikirkan dan mengkomunikasikan  abstraksi-abstraksi.
Konsep yang lebih tinggi, konstruk (abstraksi yang lebih sulit, misal untuk 
kepribadian), digunakan untuk tujuan penjelasan ilmiah khusus yang tidak secara 
langsung dapat diamati. Konsep, konstruk, dan variabel dapat dirumuskan secara 
deskriptif atau operasional.



RINGKASAN (2)

Definisi operasional, hal yang penting dalam penelitian, merinci secara cukup 
informasi imperis yang diperlukan, dan cara mengumpulkan informasi tersebut.
Definisi operasional harus memepunyai ruang lingkup yang sesuai bagi masalah 
penelitian yang dihadapi.

Konsep dan konstruk dipakai di tingkat teoritis, dan variabel digunakan di tingkat 
emperis. Variabel diberi angka atau nilai untuk tujuan pengujian dan pengukuran.

Varibel dapat digolongkan dalam variabel penjelas (independen, dependen, atau
moderator) , luar biasa dan antara.

Proposisi sangat penting dalam penelitan karena dapat dipakai untuk menilai 
kebenaran atau kepalsuan suatu hubungan antara fenomena yang diamati. Bila 
diajukan preposisi  untuk diuji maka dibuat hipotesis. Suatu hipotesis mengambarkan 
hubungan antara fenomena yang diamati. Hipotesis menggambarkan hubungan antar 
dan antara variabel. Hipotesis yang baik adalah yang dapat menjelaskan apa yang
ingin dijelaskan, dapat diuji, dan lebih luas, lebih mungkin dan lebih sederhana dari 
saingan-saingannya.

Teori adalah rangkaian konsep yang saling berkaitan, deini-definsi dan proposisi yang
diajukan untuk menjelaskan dan meprediksi fenomena.

Model merupakan anologi  atau mewakili  suatu aspek  dari suatu sistem atau sistem 
sebagai suatu keseluruahan.



GAYA BERPIKIR

• Rasionalisme ( bukti struktur formal)
• Eksistensialisme (proses informasi)
• Idealisme (pemikiran yang sangat interpretatif)
• Emperisme ( dapat diamatai, data konkret)

Rasionalisme. Penalaran merupakan sumber pengetahuan utama. Penalaran 
adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berfikir tertentu. Kaum 
rasionalis menggunakan metode deduktif dalam menyusun pengetahuannya.

Existentialism seeks  authentic existence rather than certain knowledge

Eperisme. Fakta yang tertangkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber 
kebenaran. Pengetahuan manusia bukan didapatkan lewat penalaran rasional yang
abstrak tetapi lewat pengalaman yang konkret. Gejala-gejala alamiah menurut 
anggapan kaum emperis adalah bersifat konkret dan dapat dinyatakan lewat 
tangkapan pancaindera manusia.

Idealisme. Premis yang digunakan dalam penalarannya didapatkan dari ide yang
menurut anggapannya jelas dan dapat diterima.

Gaya berpikir yang dikaitkan dengan metode ilmiah dianggap 
sebagai alat ampuh untuk mencari dan mendapatkan kebenaran



PROSES BERPIKIR/PENALARAN

Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan.  
Agar pengetahun yang dihasilkan oleh penalaran mempunyai dasar kebenaran 
maka proses berpikir harus dilakukan dengan cara tertentu.

Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap shahih (valid) kalau proses 
penarikan kesimpulan tersebut  dilakukan menurut cara tertentu tersebut. Cara 
penarikan kesimpulan tersebut disebut logika secara luas dapat didefiniskan 
sebagai - pengkajian untuk berfikir secara sahih. Cara penarikan kesimpulan
yang umum adalah menggunakan logkan induktif dan deduktif.

Penalaran yang kita lakukan setiap hari kita gunakan untuk mengkomunikasikan 
pesan, yang berarti (lesan, tertulis atau pakai simbol). Pengertian yang
disampaikan tersebut melalui dua cara yaitu ekposisi dan argumentasi.

Eksposisi terdiri dari pernyataan  deskriptif yang tidak disertai alasan-alasan.
Argumentasi memungkinkan untuk memberi penjelasan, arti, pembelaan,
menantang dan menjajaki pengertian.



Deduksi. Cara berfikir menggunakan pernyataan yang bersifat umum ditarik 
kesimpulan yeang bersifat khusus (matematika disusun secara deduktif).

Deduksi merupakan bentuk inferensi yang bertujuan untuk menarik kesimpulan 
sebagai akibat dari alasan-alasan yang diajukan. Alasan yang digunakan 
menecerminkan suatu kesimpulan dan memberikan suatu bukti.
Alasan (premis) yang diberikan/digunakan untuk menarik kesimpulan harus 
sesuai dengan kenyataan (benar). Premis-premis yang digunakan perlu 
disusun sedemikian rupa sehingga kesimpukan dapat ditarik dengan
sederhana. Kesimpulan tidak dibenarkan secara logis kalau 1) satu atau lebih 
premis tidak benar, 2) bentuk argimentasi tidak sahih.

Penggunakan deduksi membutuhkan perlatihan yang teratur.

Induksi. Cara berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang umum dari 
berbagai kasus yang bersifat induvidual.

Melakukan induksi adalah menarik kesimpulan dari satu atau lebih fakta-fakta 
atau bukti-bukti. Kesimpulan menjelaskan fakta dan fakta mendukung 
kesimpulan.  

INDUKSI, DEDUKSI 
DAN GABUNGAN INDUKSI-DEDUKSI



Kesimpulan melalui deduksi

Semua mahluk pasti mati (umum)
Burung gagak adalah mahluk (khusus, kasus)
Burung gagakpun pasti mati  (kesimpulan deduktif)

Bentuk atau rangkaian kalimat penarikan kesimpulan lewat deduksi disebut juga silogisme. 
Silogisme adalah bentuk telaah (argumen)  yang terdiri dari  tiga kalimat preposisi tetapi 
hanya mengandung  subyek dan predikat yang berbeda.

Dua kalimat adalah pernyataan fakta.
Kalimat ketiga adalah kesimpulan

Semua orang Indonesia  pemakan nas.i
Semua orang Jawa adalah orang Indonesia.
Semua orang jawa pemakan nasi.

Kesimpulan melalui induksi

Tembaga dipanaskan memuai (kasus).
Baja dipanaskan memuai (kasus).
Kuningan dipanaskan memuai.

Kesimpulan.  Semua logam kalau dipanaskan memuai.

Si A, orang Jawa, bisa menari.
Si B, orang Jawa, bisa menari.

Kesimpulan: Semua orang Jawa bisa menari.- merupakan kesimpulan yg diambil terlalu cepat, 
dengan contoh yg sedikit. Kesimpulan tersebut menjadi tidak/kurang bernilai.



Gambungan Induksi dan Deduksi

Proses induksi dan deduksi dalam penalaran penelitian secara berurutan;
disebut sebagai gerak ganda dari berfikir reflektif (Dewey, 19--).

Induksi timbul waktu kita mengamati suatu fakta dan bertanya -mengapa 
demikian? Sebagai jawaban dapat diajukan penjelasan sementara (hipotesis).

Dededuksi adalah proses kita menguji hipotesis apakan dapat menjelaskan
fakta.
Contoh sederhana:

Anda menekan tombol lampu dan lampu tidak menyala.
Anda bertanya - mengapa tidak menyala?
Anda menarik kesimpulan (hipotesis) untuk menjawab pertanyaan dan 
menjelaskan fakta bahwa bola lampunya putus.
Anda menggunakan hipotesis tersebut untuk menyimpulkan (deduksi) bahwa  
lampu tidak menyala waktu tombol lampu ditekan. Dari pengalaman diketahui 
bahwa bola lampu yang putus tidakdapat menyala.



?

HIPOTESIS

FAKTA 1

FAKTA 2

induksi

dedekusi

dedekusi

Fakta 1 = Menekan tombol lampu dan lampu tidak menyala
Fakta 2 = Memasang lampu baru membuat lampu menyala bila tombolnya ditekan



?

HIPOTESIS

FAKTA 3

induksi

dedekusi

dedekusi

Fakta 1 = Hasil kerja buruk
Fakta 2 = Selalu terlambat masuk
Fakta 3 = Kunjungan perhari di bawah rata-rata kinerja bila tombolnya ditekan

FAKTA 1

FAKTA 2



SIKAP ILMIAH
(sub pokok bahasan 3)

peralatan berfikir otak
sikap ilmiah jiwa

Sikap ilmiah merupakan operasionalisasi dari sifat ilmiah yang dimiliki seseorang 
pekerja ilmiah. Sikap dan sifati ilmiah tersebut menggambarkan dan merupakan 
mansifestasi jiwa.

Bersikap berarti mandiri, oleh karena itu dapat diharapkan dari seorang yang memiliki 
sikap ilmiah  akan dihasilkan kerja ilmiah yang baru, yang dihasilkan secara mandiri.

Jiwa ilmiah merupakan merupakan dasar bagi sifat atau watak ilmiah yanga akan 
dioperasionalisasikan menjadi sikap ilmiah dan selanjutnya merupakan syarat yang
harus ada untuk menghasilkan kerja ilmiah.

Ada tujuh macam sikap sebagai keseluruhan dan yang merupakan pengejawantahan 
jiwa ilmiah (Brotowidjaja, 1988)

1.  SIKAP INGIN TAHU
2.  SIKAP KRITIS
3.  SIKAP TERBUKA
4.  SIKAP OBYEKTIF
5.  SIKAP RELA MENGHARGAI KARYA ORANG LAIN
6.  SIKAP BERANI MEMPERTAHANKAN  KEBENARAN
7.  SIKAP MENJANGKAU KE DEPAN



TEORI
KOMPONEN-KOMPONEN dan

HUBUNGAN-HUBUNGAN

Konsep. Sejumlah pengeretian atau ciri yang berkaitan dengan berbagai 
peristiwa, obyek, kondisi, situasi dan hal lain yang sejenis. Konsep umum 
merupakan bagian terbesar dari komunikasi bahkan dalam penelitian.

Sumber konsep.  1) Pengalaman pribadi.  2) Meminjam dari bidang lain. 
3) Mengadopsi pengertian-pengertian baru. 4) Mengembangakn label/kata 
baru.

Manfaat konsep. Dasar bagi pemikiran dan  komunikasi Dalam 
penelitlian persoalan khusus berkembang karena kebutuhan akan 
ketepatan konsep  dan menemukan hal-hal yang baru. Konsep digunakan 
untuk mendesain hipotesis.

Keberhasilan penelitian ditentukan juga oleh 1) sejauh mana peneliti dapat 
merumuskan konsep dengan jelas, 2) sejauh mana orang lain dapat 
mengerti konsep yang digunakan.  



Masalah dalam pemakaian konsep. Perbedaan pengertian untuk 
konsep yang sama.Contoh konsep yang mungkin tidak dakpat diterima 
dengan pengeritan yang sama: kepemimpinan, motivasi, kepribadian,
golongan sosial ...

Konstruk. Untuk abstraksi yang sulit (kepribadian) maka digunakan istilah 
konstruk. Suatu pemikiran yang secara khusus  diciptakan bagi suatu 
penelitian dan atau untuk membangu suatu teori. Konstruk dapat dibangun 
dengan cara mengkombinasikan konsep-konsep sederhana.

Definisi. Definisi dibuat dengan tujuan untuk menghindarkan salah faham,
atau kerancuan; untuk mempertajam penjelasan tentang sesuatu. Definisi 
teridiri dari dua unsur, 1) definiendum atau bagian yang akan dijelaskan 
dan 2) definien, bagian kalimat yang menjelaskan, dan biasanya lebih 
panjang dar idefiniendum. Definien tidak boleh dan tidak bisa berarti lain
dari definien.

Definisi operasional. Definisi yang dinyatakan  dalam kriteria atau 
operasi yang dapat diuji secara khusus. Definisi yang didasarkan pada 
sifat-sifat hal/obyek yang difenisikan yang dapat diamati (observasi).

(Sandy, 19--)(Suryabrata, 19--)



Unsur definisi

1. Definiendum: bagian yang akan dijelaskan
2. Definien: bagaian kalimat yang menjelaskan, dan biasanya

lebih panjang dari definiendum

Definiendum tidak boleh dan tidak bisa  berarti lain dari definien.

Definien selanjutnlya terdiri dari dua bagian:
1. Jinus dari definiendum
2. Diferensia atau sifat-sifat yang khas yang membedakan

defineindum sebagai spesies dari  jinus tersebut, dengan
spesies yang lain dari jinus yang sama

Contoh : Amfibia adalah binatang yang mengawali hidupnya 
di air dan kemudian berkembang sebagai binatang
darat.

Definiendum : amfibia
Definien : binatang (jinus dari amfibia)

mengawali hidupnya di air dan kemudian
berkembanga sebagai  binatang darat
(diferensia)



SYARAT  DEFINISI

1. Makna definisi harus hanya dapat diterapkan bagi arti
definiendum

Contoh: Kursi adalah alat  untuk duduk yang berkaki empat.

Defenisi pada contoh membingungkan. Alat untuk duduk yang berkaki empat tidak 
hanya kursi; ada bangku, dingkilk, sofa, yang semuanya berkaki empat.

2. Definisi tidak boleh dalambentuk kalimat yang berputar-putar,
sinonim atau terjemahan, sehingga mengabaikan  jenus.

Contoh. Kapal terbang adalah pesawat udara yang ……
Petani miskin adalah petani yang tidak mampu.

3. Tidak boleh dalam bentuk kiasan.

Contoh: Harimau adalah raja hutan yang gagah perkasa.

4. Definisi jangan dalam bentuk negatif

Contoh: Tempat tidur adalah alat yang tidak dipakai untuk tempat masak.



Variabel (peubah). Dipakai oleh para penelitl sebagai sinonim konstruk 
atau hal yang sedang diteliti. Oleh karena itu diperoleh dari sampel
yang dari suatu populasi.

Variabel diukur atau diamati digunakan untuk menaksir parameter yang
dimiliki populasi.

Variabel dapat dibedakan menjadi:
1) Variabel nominal
2) Variabel ordinal
3) Variabel interval, dan
4) Variabel rasio

Menurut fungsinya dikenal
1) Variabel independen,
2) Variabel dependen,
3) Variabel moderator,
4) Variabel luar biasa,
5) Variabel antara (intervening)

Dalam mengklasifikasika variabel menurut peranannya dalam 
penelitian, biasanya peneliti mulai dengan meng identifikasikan variabel 
tergantungnya.  Aktivitas demikan terjasi karena  variabel tergantung 
menjadi titk pusat persoalan. Oleh karena itu sering pula disebut  
kriterium. 

(Sandy, 19--)



SEBAB HUBUNGAN AKIBAT

Variabel
Bebas

Variabel
Moderator

Variabel
Kendali

Variabel
Rambang

Variabel
Intervening

Variabel
Terganutung

Prestasi
belajar

Proses
belajar

VB = Metode mengajar dan taraf kecerdasan
VM= Jenis kelamin (tidak diutamakan)
VK = Umur (dnetralisasikan, diambil umur yang sama)
VR = Pengaruhnya diabaikan
VI  = Tidak pernah dapat diamati dan hanya dapat disimpulkan adanya berdasar 
pada variabel tergantung dan variabel sebab.



Proposisi
Proposisi adalah kalimat yang memiliki dua syarat, 1) isinya bisa dinilai benar atau 
salah, 2) terdiri dari subyek dan predikat.
Kalimat yang bukan proposisi adalah kalimat yang:

1) Menyatakan keinginan (Saya ingin minum)
2) Menyatakan  perintah (Kamu harus lari)
3) Berbentuk pertanyaan (Berapa pendapatan keluarga 

petani kecil setahun di Indonesia)
4) Menyatakan fakta (Hari ini tiga pegawai tidak masuk)

Kalimat-kalimat pertanyaan masalah, termasuk kalimat bukan proposisi.
Kalimat-kalimat yang disajikan dalam bentuk proposisi tidak mungkin menyatakan 
masalah.

Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban yang diperkirakan ata maslah yang dirumuskan, atau 
sasaran penelitian.

Apabila suatu proposisi dirumuskan untuk diuji secara emperis maka disebut 
hipotesis.
Contoh: Di Kabupaten Sukabumi kegiatan perokonomian kurang berkembang.

Hipotesisi Deskriptif: proposisi yang menyatakan kebaradaan, besar, bentuk,
atau distribusi suatu variabel.
Contoh: Tingkat pengangguran di kota A adalah lebih dari enam persen angkatan 
kerja.



Hipotesis mengenai hubungan
Hipotesis yang merupakan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu 
hubungan antar dua variabel, berkaitan dengan suatu kasus tertentu.

Contoh. Komsumen Indonesia menganggap mobil impor lebih bermutu dibanding 
dengan mobil hasil perakitan domestik.

Hipotesis korelasi
Hipotesisebab-akibat

Peranan hipotesis
Sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian.

Hipotesisi yang baik
Hipotesis dibuat setelah masalah yang akan diteliti dirumuskan.

Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh 
dari penelahaan kepustakaan.

Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis 
dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.

Secara teknis, hipotesisi dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai keadaan 
populasi yang akan diuji kebenarannya berdasar data  yang diperoleh dari sampel.

Secara statistis, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan parameter yang
akan diuji melalui statistik sampel.



Teori
Sering digunakan sebagai lawan dari fakta; teori dianggap spekulatif;
dianggap sebagai menara gading. Yang benar fakta dan teori masing-
masing saling memerlukan agar berguna.

Teori adalah rumusan keadaan yang sebenarnya.
Tugas teori adalah menjelaskan.
Contoh.
Teori Thor Heyerdahl tetang asal penduduk beberap pulau di Samudera 
Pasifik.

Dikatakan bahwa asal-mula penduduk itu adalah dari Peru. Mereka 
dapat sampai ke pulau-pulau tersebut dengan menggunakan rakit 
sederhana yang dibuat dari kayu balsa, dan dengan memanfaatkan 
arus laut yang tetap mereka berlayar ke pulau tersebut.

Model
Model adalah rumusan keadaan yang ideal. Tugas model adalah 
mewakili.

Suatu model bukan merupakan penjelasan; hanyalah merupakan 
struktur dan atau fungsi dari suatu obyek atau proses  kedua. Sebuah
model adalah hasil dari pengunaan struktur atau fungsi dari suatu 
obyek atau proses sebagai model bagi obyek  atau proses yang kedua.



KATA KUNCI

Kasus Model
Konsep Definisi operasional
Kerangka konsep Proposisi
Konstruk Rasionalisme
Deduksi Teori
Berpikir reflektif Variabel
Empirisme Pengendali
Hipotesis Dependen
Deskriptif Independen
Hubungan Intervening

Induksi Moderator



PROSES PENELITIAN

• AWAL KEBUTUHAN AKAN PENELITIAN
• MERUMUSKAN MASALAH PENELITIAN
• PENJAJAKAN
• REVISI PERTANYAAN, PENYEMPURNAAN
• MENDESAIN PENELITIAN
• PENARIKAN SAMPEL
• ALOKASI SUMBER DAYA DAN ANGGARAN
• MENILAI INFORMASI
• USULAN PENELITIAN
• UJI COBA
• PENGUMPULAN DATA
• ANALISIS DAN INTEPRETASI 
• MELAPORKAN HASIL

TIU
Diharapkan dapat mengetahui, memahami dan mengerti kebutuhan meneliti,
merumuskan masalah penelitian, mendesain penelitian, penarikan sampel, menilai 
informasi, usulan penelitian, pengumpulan data, analisis data dan melaporkan hasil 
penelitian
SASBEL
Dapat menjelaskan kembali, mediskusikan, menguraikan,
memberi contoh, menguraikan secara lisan dan tertulis mengenai kebutuhan akan 
penelitian, cara merumuskan masalah, cara mendesain penelitian, penarikan sampel,
cara membuat usulan penelitian, menguraikan proses penelitian dan menyusun 
laporan hasil penelitian
penelitian.

SUB SUB
POKOK BAHASAN

3



RINGKASAN

Penelitian berawal dari proses pengambilan keputusan. Manajer membutuhukan 
informasi khusus untuk menetapkan tujuan, merumuskan tugas pekerjaan,
mencari startegi terbaik untuk melaksanakan tugas pekerjaan, atau menilai 
sejauh mana strategi yang telah ditetapka dijalankan.

Pemilihan, perumusan, penjajakan, dan perbaikan rumusan masalah, sangat 
mempengaruhi urutan proses penelitian. Suatu masalah dapat berawal dari 
penelitian bidang akademik, atau penelitian manajemen terapan, atau dapat 
dipengaruhi oleh tersedianya  peralatan dan data base yang disukai.

Agar dapat diteliti suatu masalah harus bisa diobservasi atau diteliti dengan cara 
pengumpulan data empiris dan yang lainnya. Struktur  masalah menentukan arah 
dari proyek penelitian. Suatu masalah dapat dirumuskan sebagai urutan 
pertanyaan yang hierarkis. Tingkat yang umum dalam hierarki tersebut adalah 
pertanyaan manajemen. Pertanyaan manjemen diterjemahkan menjadi 
pertanyaan penelitian- tujuan utama penelitian. Pertanyaan penelitian diringkas 
menjadi satu atau lebih pertanyaan penyelidikan, yang mencerminkan berbagai 
aspek dari masalah yang diselesaikan dan mempengaruhi perencanaan desain 
dan pengumpulan data.

Dalam tingkat yang paling rinci adalah pertanyaan pengukuran yang akan dijawab 
oleh para responden dalam suatu survai, atau yang dijawab dari hasil observasi 
setiap obyek.



Penjajakan masalah dilakukan dengan mengadakan studi kepustakaan, suatu 
survai, kelompok fokus atau kombinasi dari semuanya. Revisi pertanyaan 
penellitian merupakan hasil dari penjajakan dan akan memperluas wawasan 
peneliti mengenai pilihan-pilihan yang tersedia untuk mengembangkan suatu 
desain yang sesuai.

Dalam perencanaan desain harus diambil keputusan-2 mengenai jenis studi,
cara mengumpulkan data, pengu kuran, dan rencana pengambilan sampel.
Kebanyakan peneliti melakukan studi dengan menggunakan sampel karena 
berkepentingan untuk menaksir nilai-nilai populasi atau penguji suatu hipotesis 
statisktik. Perlu uraikan  batasan-2 mengenai sampel yang dipakai.

Penilaian atas anggaran merupakan penentu untuk memperoleh dana dari
sponsor. Pencatatan yang cermat merupakan bagian integral dari usulan 
penelitian. Hampir untuk semua proyek penelitian diperlukan suatu usulan 
penelitian, setidak-tidaknya menggambarkan rumusan masalah dan  tugas khsus
yang akan dilaksanakan dalam penelitian tersebut.

Uji coba diperlukan untuk melihat apakah ada kelemahan dalam desain 
penelitian, instrumen, dan prosedur penelitian. Apabila peneliti telah puas 
terhadap rencana yang matang maka diteruskan dengan pengumpulan data.

Data dikumpulkan, diedit, diberi kode, dan diolah untuk dianalisis dengan 
memanfaatkan fasilitas komputer dengan paket  program yang sesuai (SPSS, LP, 
MTSP, SLM).



Menganalisis data mencakup pengurangan, meringkas, mengoreksi,
mengkonversi, pengujian pola, dan evaluasi hipotesis secara statistik.

Hasil penelitian dilaporkan dalam suatu laporan tertulis yang menjelaskan hasil 
maupun temuan penelitian dan memberikan rekomendasi kepada mengambil 
keputusan. Memutar kembali kesimpulan-kesimpulan ke dalam  masalah semula 
dapat dimulai suatu iterasi penelitian yang baru.

Pertanyaan
Manajemen

Pertanyaan-pertanyaan 
Penelitian

Pertanyaan Penyelidikan

Pertanyaan Pengukuran

Hirarki Pertanyaan



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah
manajemen

Pertanyaan  penelitian

Penjajagan

Desain
Revisi

penelitian

Pencana pengambilan 
sampel

Penilaian anggaran

Uji coba pendahuluan

Pengumpulan data

Analisis dan intepretasi

Laporan penelitian

Usulan
Penelitian

Revisi
pertanyaan

dan prosedur



PROSES PENELITIAN BISNIS
Pertanyaan/masalah manajemen

• Menetapkan tujuan
• Merumuskan tugas pekerjaan
• Mencoba strategi
• Melaksanakan tugas pekerjaan
• Menilai strategi yang dijalankan

sesuai dengan yg ditetapkan

Masalah awal
• Pemilihan
• Perumusan
• Penjajakan
• Perbaikan rumusan
• Penelitian akademik
• Penelitlian manajemen terapan
• Dapat diobservasi
• Melakukan mengumpulan data empiris
• Menentukan arah penelitian

MEMPERTIM-
BANGKAN

DIUBAH DALAM BENTUK PERTANYAN,
URUTAN PERTANYAAN YG HIERARKHIS



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah
manajemen

• PEMILIHAN SASARAN ATAU TUJUAN MANAJEMEN
• PEMBUATAN DAN PENILAIAN SOLUSI

Apa yang ingin dicapai?
Apakah harus mempertimbangkan kembali tujuan perusahaan?
Tujuan apa yang ingin kita capai?

ci
tra

ra
m

al
an

Bagaimana agar dapat mencapai tujuan?
Bagaimana dapat mencapai tujuan jangka pendek?
Pendekatan mana yang paling efektif untuk mengatur pengiriman?



DIUBAH DALAM BENTUK PERTANYAN,
URUTAN PERTANYAAN YANG HIRARKIS

TIDAK SEMUA PERTANYAAN  DAPAT
DITELITI, DAN TIDAK SEMUA PERTAYAAN

PENELITIAN DAPAT DIJAWAB

UNTUK  DAPAT DIJAWAB HARUS
ADA JAMINAN DATA  DAPAT 

DIKUMPULKAN



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah
manajemen

Pertanyaan  penelitian

• Terjemahan pertanyaan manajemen
• Pertanyaan yang menekankan pada  fakta dan

• Pengumpulan informasi

Merupakan pertanyaan atau hipotesis
yang merumuskan tujuan penelitian 

dengan cara yang paling baik

Contoh : Faktor utama apa yg menyebabkan kegagaln bank dalam mencapai 
pencapai bertmbuhan yang lebih tinggi dalam tabungannya ?

Seberapa baik bank menjalankan:
• Mutu lingkungan kerja ?
• Efiseinsi dibandingkan dengan standar industri perbankan?
• Keadaan keuangan dibandingkan dengan standar industri perbankan?



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah
manajemen

Pertanyaan  penelitian

Pertanyaan penyelidikan

Pertanyaan

Lebih khuus

Pertanyaan yg harus dijawab peneliti untuk
dapat menanggapi pertanyaan umum secara

memuaskan

Contoh: Bagaimana kedudukan masyarakat berkaitan dengan jasa keuangan 
dan pemanfaatannya?
• Jasa keuangan khusus apa yg dipakai?
• Sejauh mana berbagai jasa demikian adalah menarik?
• Faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk

menggunakan jasa tertentu?
Bagaiman posisi pesaing bank tersebut?



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan penyelidikan

Pertanyaan pengukuran

Pertanyaan yg diajukan kepada responden, muncul dalam 
kuesioner (studi survei). Pada studi observasi harus 
dijawab oleh pengamat.

Pertanyaan/masalah
manajemen

Pertanyaan  penelitian

Pertanyaan

Lebih khuus



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah
manajemen

Pertanyaan  penelitian

Pertanyaan penyelidikan

Pertanyaan pengukuran

M
A

SA
LA

H

Penjajagan
• penelusuran kepustakaan
• survai
• kelompok fokus
• kombinasi

Desain



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah
manajemen

Pertanyaan  penelitian

Penjajagan

Desain
Revisi

penelitian

Usulan
Penelitian

• MEMINIMALISASI kesalahan
• MENGOPTIMASIKAN informasi

• Jenis studi
• Cara pengumpulan data
• Rencana pengambilan sampel

M
EM

ILIH DESAIN YANG
 ...

Merupakan rencana dasar
yg membimbing pengumpulan
data dan tahapan analisis 



• Desain sampel
• Desain instrumen
• Desain Analisis
• Desain Administrasi

Umar (1997)

Berdasarkan sifat masalah yang akan dijawab dikenal 9 (sembilan)
macam penelitian.

1. Penelitian historis
2. Penelitian deskriptif
3. Penelitian perkembangan
4. Penelitian kasus dan lapangan
5. Penelitian korelasional
6. Penelitian kausal-komperatif
7. Penelitian eksperimental
8. Penelitian eksperimental semu
9. Penelitian tindakan



1. Penelitian historis (historical research)
Tujuan: Bertujuan rekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif, dg
cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta untuk 
mensintesiskan bukti untuk menegakkan fakta dan kesimpulan yang kuat.

Contoh : Studi bawon di Jawa Tengah

Ciri-ciri : Bergantung  kepada data orang lain
Tertib, ketat, sistematis dan tuntas
Tergantung pada data primer dan sekunder
Evaluasi kritis (internak dan eksternal/autentik dan akurat)
Menggali informasi yang relatif tua

2. Penelitian deskriptif (Penelitian survei)
Tujuan: Bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Contoh : Survei pendapat umum
Survei kebutuhan pendidikan keterampilan
Studi kebutuhan kerja

Ciri-ciri : Akumulasi data dasar dengan cara deskriptif semata-mata
Identifikasi masalah
Mencari informasi faktual
Membuat komparasi dan evaluasi
Pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa depan



3. Penelitian perkembangan (development research)
Tujuan: Menyelidiki dan urutan pertumbuhan / perubahan sebagai fungsi waktu

Contoh: Studi-studi longitudinal (Desain longitudinal, Taylor dan Kinnear, 1987)
Studi cross-sectional (Cross-sectional surveys, Taylor dan Kinnear, 
1987)
Studi kecenderungan untuk penentukan pola perubahan.

Ciri-ciri: Memusatkan perhatian pada variabel dan perkembangannya selama 
beberapa bulan atau tahun.

4. Penelitian kasus dan lapangan (case study)*
Tujuan: Mempelajari secara intensif  tentang latar belakang keadaan sekarang,

dan interaksi lingkungan suatu unit sosial.

Contoh: Studi lapangan yang tuntas mengenai kebudayaan kelompok
masyarakat terpencil

Ciri-ciri: Hasil merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir baik 
mengenai unit sosial yang diteliti. 
Cenderung meneliti sejumlah kecil variabel dalam populasi yang
besar.

Taylor dan Kinnear, (1987) Riset pemasaran *Yin, 1996. Studi Kasus



5. Penelitian Korelasional
Tujuan: Mendeteksi variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada 

satu atau lebih faktor yang lain.

Contoh: Studi mempelajari hubungan antara skor test dengan hasil kinerja.

Ciri-ciri: Variabel yang diteliti rumit atau tidak dapat diteliti dengan metode 
eksperimental.
Hasil yang diperoleh adalah taraf atau tinggi rendahya saling hubungan 
dan bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut.

6. Penelitian kausal-komperatif
Tujuan: Menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar 

atas pengamatan terhadap akibat yang ada mencari kembali faktor
yang mungkin menjadi menyebab melalui data tertentu.

Contoh: Penelitian untuk menentukan ciri-ciri guru yang efektif dengan
mempergunakan daya yang berupa catatan mengenai sejarah 
pekerjaan selengkap mungkin.

Ciri-ciri: Bersifat ex post facto, data dikumpulkan setelah semua kejadian yang
dipermasalahkan berlangsung.



7. Penelitian Eksperimental sungguhan
Tujuan: Menyelidiki saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan 

kepada satu atau lebih kelompok eksperimental, satu atau lebih kondisi 
perlakuan.

Contoh: Penelitian pengaruh dua metode ……….
Penelitlian mengenai efek program ……….
Penelitian mengenai pengaruh tambahan……...

Ciri-ciri: Pengaturan variabel  dan kondisi eksperimental.
Menggunakan kelompok kontrol.
Memusatkan untuk mengontrol varians.

8. Penelitian Eksperimental semu
Tujuan: Untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi

yang diperoleh dengan eksperimental sungguhan.

Contoh: Penelitian pengaruh dua metode ……….
Penelitlian mengenai efek program ……….
Penelitian mengenai pengaruh tambahan……...

Ciri-ciri: Mengenai keadaan praktis, yang tidak mungkin untuk mengontrol
semua variabel yang relevan kecuali beberapa variabel yang lain. 



9. Penelitian Tindakan (action research)
Tujuan: Mengembangkan ketrampilan baru atau  pendekatan baru dan 

memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau  
dunia aktual yang lain.

Contoh: Program inservice training ……..
Penerpan metode baru di kelompok ……..

Ciri-ciri: Praktis dan langsung untuk situasi  aktual dalam dunia kerja.



KETERBATASAN FISIKNYA

MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN OTAKNYA

KEMAMPUAN 
BERBAHASA

KEMAMPUAN
BERFIKIR

AKAL BUDI
SISTEM PERLAMBANG (VOKAL/BAHASA)

SISTEM PENGETAHUAN
SISTEM ORGANISASI SOSIAL

SISTEM PERLATAN HIDUP/TEKNOLOGI
SISTEM MATA PENCAHARIAN

SISTEM RELIGI
SISTEM KESENIAN

KEBUDAYAAN

MANUSIA MAKHLUK HIDUP
AKU MANUSIA 

MANUSIA ITU AKU

PROSES PENELITIAN
(SUATU KERANGKA UMUM)



* CARA UNTUK TAHU 
* TATA KERJA ILMIAH

BEKERJA DENGAN MASALAH YG JELAS,
URUTAN LANGKAH YG JELAS DAN 

SASARAN YG JELAS

BEKERJA TERATUR ATAU
BEKERJA BESISTEM ATAU
BEKERJA SECARA ILMIAH

M(asalah) H(ipotesis) D(ata) A(analisis) F(akta)

Pustaka
Wawancara
Kuesioner
Survai
Eksperimen/
Percobaan

Pemilihan
Pengumpulan
Klasifikasi
Koreksi
Korelasi-Anava

Kesimpulan



PENELITIAN
(PROSES)

Ingin tahu
Belum tahu
Mencari jawab
Mencari pembenaran

Menjadi lebih tahu
Menjadi tahu

Dapat jawaban
Dapat bukti yg
benar

Hasil berupa:
Perangkat lunak
Perangkat keras

Produk akademik
Publikasi
Penghargaan

MENGERJAKAN PENELITIAN BUKAN
AKTIVITAS YANG HANYA UNTUK MEMENUHI

HASRAT YANG SAMAR-SAMAR  ATAU
SEKEDAR COBA-COBA 

TETAPI SEMESTINYA  MEMPUNYAI
TUJUAN YANG JELAS DAN BERNILAI

SERTA MENGEMBANGKAN 
ILMU PENGETAHUAN

Proses penjenuhan
Persiapan Rencana (PS)
Membuat Rencana 
Persiapan Penelitian
Mulai meneliti
Mengumpulkan hasil
Menganalisis hasil
Membahas hasil
Menyimpulkan

MENCARI JAWAB YANG BENAR
dengan 

CARA YANG BENAR        CARA ILMIAH



PROSES PENELITIAN
1. IDENTIFIKASI, PEMILIHAN, DAN PERUMUSAN MASALAH

2. PENELAAHAN KEPUSTAKAAN

3. PENYUSUNAN HIPOTESIS

4. IDENTIFIKASI KLASIFIKASI, DAN PEMBERIAN DEFINISI VARIABEL

5. PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN ALAT PENGAMBIL/PENGUMPUL
DATA

6. PENYUSUNAN METODE DAN RANCANGAN PENELITIAN

7. PENENTUAN SAMPEL

8. PENGUMPULAN DATA

9. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

10.INTEPRETASI HASIL

11.  PENYUSUNAN LAPORAN 



MASALAH
Sesuatu yang dicari pemecahaannya
Masalah ada/muncul jika ada:

Perbedaan antara yang diinginkan dan yang ada/kenyataan,
Perbedaan antara harapan dan kenyataan, 
Potensi yang tidak dimanfaatkan, 
Pertanyaan yang belum terjawab

MERUMUSKAN MASALAH
Rumusan masalah tidak dapat dalam kalimat proposisi:

a. Kalimat yg isinya dapat nilai benar atau salah,
b. Terdiri dari subyek dan predikat)

Diwujudkan dalam: 
1)  Kalimat bertanya,
2)  Kalimatnya tidak jelas dalam bentuk kalimat bertanya tetapi jika diteliti 
tidak dijumpai syarat kalimat proposisi.

PERUMUSAN HASIL PENUNTUN
PERUMUSAN LANGKAH

BERIKUTNYA



YANG LAZIM DIANUT

• MASALAH DIRUMUSKAN DALAM BENTUK KALIMAT TANYA

• RUMUSAN PADAT DAN JELAS

• MEMBERI PETUNJUK PELUANG  MENGUMPULKAN DATA UNTUK
MENJAWAB PERTANYAAN YANG DIAJUKAN

• SPESIFIK, SEPERTI YANG DIKUASAKAN OLEH ILMU YANG ADA

• TULIS DENGAN GAYA YANG PALING DISUKAI

CONTOH
Apakah Lamtoro gung menyuburkanlahan kritis ?
Apakah mengajar dengan metode diskusi lebih berhasil dibandingkan dengan metode 
ceramah?

Apa sebab wabah penyakit Suro di Jawa Tengah memakan korban terutama kerbau ?

Saya akan meneliti kehidupan kerbau di Sumatera, dan membandingkannya dengan 
kehidupan kerbau di Jawa.

Apakah ada perbedaan kehidupan kerbau Sumetera dan kerbau Jawa ?



IDENTIFIKASI MASALAH

• Bahan bacaan
• Diskusi, seminar dan pertemuan
• Ilmiah
• Pernyataan pemegang otoritas
• Pengamatan sepintas
• Pengalaman pribadi
• Perasaan/intuitif

MENCARI DARI SUMBER YANG BENAR

PEMILIHAN MASALAH
Identifikasi ------> Masalah------>  LAYAK atau SESUAI

Pilih yang layak dan sesuai setelah dipertimbangkan dari:
1) Arah masalah
2) Arah calon peneliti



TAHAP DAN LANGKAH
PEMECAHAN MASALAH 

DENGAN PENDEKATAN SISTEM

1. MEMANDANG PERUSAHAAN SEBAGAI SUATU SISTEM
2. MENGENALI SISTEM LINGKUNGAN
3. MENGEDENTIFIKASI SUBSISTEM

USAHA DEFINISI
4.  BERGERAK DARI SISTEM KE SUBSISTEM
5.  MENGANALISIS BAGIAN SISTEM  DALAM URUTAN TERTENTU

USAHA PEMECAHAN 
6.   MENGEDENTIFIKASI SOLUSI ALTERNATIF
7.   MENGEVALUASI SOLUSI ALTERNATIF
8.   MEMILIH SOLUSI TERBAIK
9.   MENERAPKAN SOLUSI  TERBAIK
10. MEMBUAT TINDAK LANJUT UNTUK MEMASTIKAN BAHWA SOLUSI EFEKTIF

USAHA PERSIAPAN



KELAYAKAN  MASALAH

- Pertimbangan sumbangan yang diberikan:
• Pengembangan teori  dalam bidang yang bersangkutan
• Pemecahan masalah praktis
• Memungkinkan pengumpulan data untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan

- Pertimbangan arah masalah

- Pertimbangan dari arah calon peneliti:
• Biaya
• Waktu
• Peralatan
• Bekal kemampuan teoritis
• Penguasaan metode



KESULITAN DALAM 
MENENTUKAN MASALAH

Penentuan dan pemilihan masalah dipengaruhi oleh:

Originalitas masalah (apakah benar masalah
belum pernah dicari jawabannya)
Aktualitas masalah (apakah masalah 
menarik )
Filosofi keilmuannya (apakah memenuhi 
Apa, dimana, bagaimana, mengapa……)
Dana

HAMBATAN DALAM MENYUSUN GARIS-GARIS PEMIKIRAN  
(MENGEMBANGAN IDE DAN KONSEP)



TELAAH PUSTAKA

• MENCARI  TEORI, KONSEP DAN GENERALISASI

LANDASAN TEORITIS
LANDASAN PEMBENARAN

HIPOTESIS

SUMBER BACAAN:

ACUAN UMUM
TEXT BOOK, ENSIKLOPEDI, KAMUS

KHUSUS
JURNAL, BULETIN, TESIS, DISERTASI, HASIL SEMINAR, ………….



HIPOTESIS

• SUATU  PERNYATAAN YANG BERUPA GENERALISASI
TENTATIF (SEMENTARA)

• SUATU JAWABAN TENTATIF

• TEORI  PENYAMARATAAN (COBA-COBA)

• PRINSIP BARU BERDASAR OBSERVASI (ORANG LAIN) 
TERHADAP FAKTA YANG KHAS

• BUKAN DUGAAN (dibuat berdasar khayalan atau angan-
angan yang belum mendapat dukungan observasi yang
sistematis tentang fakta yang khas)



PERUMUSAN HIPOTESIS
• RANGKUMAN DARI KESIMPULAN TEORITIS YANG DIPEROLEH 
DARI  HASIL PENELAAHAN KEPUSTAKAAN

• JAWABAN SECARA TEORITIS DIANGGAP PALING TINGGI TINGKAT 
KEBENARANNYA

• PERNYATAAN (TEKNIS) MENGENAI KEADAAN POPULASI YANG 
AKAN DIUJI KEBENARANNYA 

• PERNYATAAN (STATISTIK)  MENGENAI KEADAAN PARAMETER 
YANG AKAN DIUJI MENGGUNAKAN SAMPEL

• MENYATAKAN PREDIKSI
…………………………………………………………...
• MENYATAKAN PERTAUTAN ANTARA DUA VARIABEL

• DINYATAKAN DALAM KALIMAT DEKLARATIF ATAU PERNYATAAN

• DIRUMUSKAN SECARA JELAS DAN PADAT

• DAPAT DIUJI, MEMUNGKINKAN PENGUMPULAN DATA



IDENTIFIKASI, KLASIFIKASI,
DAN PEMBERIAN DEFINISI
OPERASIONAL VARIABEL

MEMUDAHKAN PEKERJAAN
PENGUKURAN

MENGHINDARKAN KESALAHAN
MEMPERTAHANKAN KONSISTENSI

PEMILIHAN / PENGEMBANGAN
ALAT PENGAMBIL DATA



MENYUSUN METODE DAN
RANCANGAN PENELITIAN

SANGAT DIPENGARUHI OLEH PENGUASAAN
BIDANG/DISIPLIN ILMU YANG DIKUASI

PENGALAMAN DALAM PENELITIAN 
MACAM/KATEGORI PENELITIAN

MATERI PENELITLIAN
PERALATAN

JUMLAH SAMPEL
WAKTU YANG TERSEDIA

PENENTUAN SAMPEL
PERLAKUAN
PARAMETER

PEUBAH
PENGUMPULAN DATA

ANALISIS DATA



KATEGORI
RANCANGAN PENELITIAN

1. PENELITIAN HISTORIS

2. PENELITIAN DESKREPTIF

3. PENELITIAN PERKEMBANGAN

4. PENELITIAN KASUS DAN LAPANGAN

5. PENELITIAN KORELASIONAL

6. PENELITIAN KAUSAL-KOMPERATIF

7. PENELITIAN EKSPERIMENTAL

8.  PENELITIAN TINDAKAN



KOMPILASI HASIL
PEMBAHASAN
KESIMPULAN

SARAN

PENULISAN
PELAPORAN

SEMINAR
PUBLIKASI

PENELITIAN LANJUTAN
PENELITIAN BARU



METODE UNTUK MEMPEROLEH
PENGETAHUAN ILMIAH

METODE
ILMIAH

UNSUR

LANGKAH

•PENGAMATAN
•PERCOBAAN
•PELUKISAN
•BATASAN
•PENGGOLONGAN
•PENGUKURAN
•PERUMUMAN
•PENJELASAN
•PERAMALAN
•PENILAIAN
•PENGENDALIAN
•PERBANDINGAN
•DEDUKSI
•INDUKSI

•PENENTUAN MASALAH
•HIPOTESIS
•PENGUMPULAN DATA
•PENGKAJIAN HASIL
•KESMPULAN
•PENGUJIAN HASIL



TUGAS ILMU DAN 
PENELITIAN

TUGAS MENCANDRA/MEMERIKAN
Menggambarkan secara jelas dan cermat yang dimasalahkan

TUGAS MENERANGKAN (EKSPLANASI)
Menerangkan kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa

TUGAS MENYUSUN TEORI
Mencari dan merumuskan hukum atau hubungan antara 
kondisi atau peristiwa

TUGAS PREDIKSI
Membuat prediksi, ramalan atau estimasi peristiwa yang bakal 
terjadi

TUGAS PENGENDALIAN
Melakukan tindakan untuk mengendalikan peristiwa atau 
gejala



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah manajemen

Pertanyaan  penelitian

Pertanyaan penyelidikan

Pertanyaan pengukuran
M

A
SA

LA
H

Penjajagan

Desain

Pencana pengambilan sampel

Penilaian anggaran

Uji coba pendahuluan

Pengumpulan data

Analisis dan intepretasi

revisi
penelitian

revisi
pertanyaan

dan prosedur

U
SU

LA
N

PE
N

EL
IT

IA
N

Laporan penelitian



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah
manajemen

Pertanyaan  penelitian

Penjajagan

Desain
revisi

penelitian

Perencanaan pengambilan 
sampelusulan

penelitian
sampel yg representatif
ditentukan oleh

• variabelitas populasi
• besar sampel
• teknik penentuan sampel
• kecermatan memasukkan ciri
• populasi dalam sampel



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah
manajemen

Pertanyaan  penelitian

Pertanyaan penyelidikan

Pertanyaan pengukuran
M

A
SA

LA
H

Penjajagan

Desain
Perencanaan pengambilan 

sampel

Penilaian anggaran

revisi
penelitian

U
SU

LA
N

PE
N

EL
IT

IA
N

• perencanaan proyek
• aktivitas mengumpulan data

cenderung mahal (30%)
• analisis, intepretasi, laporan
• seminar 



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah
manajemen

Pertanyaan  penelitian

Pertanyaan penyelidikan

Pertanyaan pengukuran
M

A
SA

LA
H

Penjajagan

Desain
Perencanaan pengambilan 

sampel

Penilaian anggaran

Uji coba pendahuluan

revisi
penelitian

U
SU

LA
N

PE
N

EL
IT

IA
N

• awal pengumpulan data
• untuk mendekteksi kelemahan desain
• dan instrumen
• mendapatkan data sementara (proxy) untuk

keperluan pengmbilan sampel
• uji kuesioner
• uji dalam kelompok (25-100 subyek)



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah
manajemen

Pertanyaan  penelitian

Pertanyaan penyelidikan

Pertanyaan pengukuran
M

A
SA

LA
H

Penjajagan

Desain
Perencanaan pengambilan 

sampel

Penilaian anggaran

Uji coba pendahuluan

Pengumpulan data

revisi
penelitian

revisi
pertanyaan

dan prosedur

U
SU

LA
N

PE
N

EL
IT

IA
N

• data sekunder
(sumber internal dan eksternal)

• komputerisasi
• perpustakaan
• survai
• pengamatan/observasi/lapang/lab

• referensi statistik
• journal
• text book
• dokumentasi
• koleksi khusus



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah
manajemen

Pertanyaan  penelitian

Pertanyaan penyelidikan

Pertanyaan pengukuran
M

A
SA

LA
H

Penjajagan

Desain
Perencanaan pengambilan 

sampel

Penilaian anggaran

Uji coba pendahuluan

Pengumpulan data

Analisis dan intepretasi

revisi
penelitian

revisi
pertanyaan

dan prosedurU
SU

LA
N

PE
N

EL
IT

IA
N

• analisis data survai
• (crosstab, breakdown)
• korelasi dan regresi
• variansi

• paket program SPSS
• paket program MTSP
• paket program LSM
• paket prorgramMicroStat



PROSES PENELITIAN BISNIS

Pertanyaan/masalah
manajemen

Pertanyaan  penelitian

Pertanyaan penyelidikan

Pertanyaan pengukuran
M

A
SA

LA
H

Penjajagan

Desain
Perencanaan pengambilan 

sampel

Penilaian anggaran

Uji coba pendahuluan

Pengumpulan data

Analisis dan intepretasi

revisi
penelitian

revisi
pertanyaan

dan prosedur

U
SU

LA
N

PE
N

EL
IT

IA
N

Laporan penelitian



Laporan penelitian

Sekurang-kurangnya mencakup suatu 
ringkasan bagi eksekutif (executive summary),
terdiri dari suatu sinopsis mengenai masalah
yang dihadapi, hasil temuan, dan rekomendasi.

Tinjauan mengenai penelitian 
Latar belakang masalah
Ringkasan telaah pustaka
Metode 
Prosedur
Kesimpulan 

Bagian khusus
Strategi pelaksanaan rekomendasi

Lampiran teknis
Semua materi yang diperlukan untuk 
mengulangi kegiatan apabila diperlu kan



MENILAI  INFORMASI PENELITIAN
(kebutuhan untuk mengadakan penelitlian)

MANAJER KEPUTUSAN

motivasi

kebutuhan
informasi 
khusus

dukungan
persetujuan

perlindungan
pribadi

menghindari kerugian
estimasi biaya

metode
evaluasi

• evaluasi ex post facto
• evaluasi prakegiatan
• analisi opsi (pilihan)
• teori keputusan

estimasi sumbangan
pada perusahaan/
analisis manfaat



SUB POKOK BAHASAN
USULAN PENELITIAN

• MAKSUD USULAN PENELITIAN
• MEMANFAATKAN SPONSOR
• MANFAAT BAGI PENELITI
• JENIS USULAN PENELITIAN
• STUKTUR USULAN PENELITIAN
• MENILAI  USALAN  PENELITIAN

TIU
Diharapkan dapat mengetahui, memahami dan mengerti mengenai usulan 
penelitian, memanfaatkan sponsor, jenis usulan penelitlian, struktur usulan 
penelitian dan penilaian usulan penelitian.

SASBEL
Dapat menjelaskan kembali, mediskusikan, menguraikan, memberi contoh,
menguraikan secara lisan dan tertulis tentan usualan penelitian, struktur 
usulan penelitian dan penilaian usulan penelitian

SUB SUB
POKOK BAHASAN

4



MAKSUD USULAN PENELITIAN

• MASALAH YANG AkAN DITELITI
• UPAYA PENELITIAN YANG TELAH DILAKUKAN 
• DATA YANG DIPERLUKAN DAN CARA PENGUMPU

LAN DATA 

• RENCANA
• JASA
• KEMAMPUAN PENELITI

• RENCANA KERJA
• PROPEKTUS
• MAKSUD, TUJUAN DAN  RENCANA

MENYAJIKAN 

APA YANG AKAN DILAKUKAN 
MENGAPA AKAN DILAKUKAN

BAGAIMANA AKAN MELAKUKANNYA
DIMANA AKAN DILAKUKAN

KEPADA  SIAPA DILAKUKAN 
APA MANFAAT MELAKUKANNYA



PENGEMBANGAN SUATU USULAN

Manajer menjelaskan
masalah dan mengemukakan

pertanyaan manajemen 

Peneliti mencerahkan 
menjadi pertanyaan

penelitian

Peneliti
menjajaki

pendekatan
alternatif

Penelitli dan
manajer mem
bahas usulan,
merumuskan

ulang

Peneliti menyempurnakan
pertanyaan peneliltlian

Peneliti mengembangkan
pertanyaan penelitian
menjadi pertanyaan

penyelidikan

Peneliti
menyiapkan
usulan

Manajer
memerikasa
usulan   

Manajer
menyetujui
proyek

Studi
dimulai

Ti
da

k
di

te
rim

a

Se
pa

ka
t

tidak sepakat

diterima



MEMANFAATKAN SPONSOR



MANFAAT BAGI PENELITI



JENIS-JENIS USULAN
jenis usulan

modul usulan tesis diseretasi penjajakan penjajakan              hibah magister
internal eksternal

ringkasan
eksekutif

rumusan
masalah

tujuan

telaah
pustaka

manfaat

desain

analisis
data

hasil
penelitian

kualifikasi
peneliti

anggaran

jadwal

kemudahan

butuh



STRUKTUR USULAN PENELITIAN

• Ringkasan eksekutif
• Rumusan masalah
• Tujuan Penelitian
• Telah pustaka
• Manfaat penelitian
• Desain penelitian
• Analsisi data
• Hasil penelitian yg diharapkan
• Kualifikasi peneliti
• Anggaran 
• Jadwal
• Fasilitas dan peralatan khusus
• Manajemen Proyek
• Daftar pustaka
• Lampiran



PENILAIAN  USULAN PENELITLIAN

Kriteira Acuan Penelitian Bobot % Skor B x S
Usulan 

1.1. Perumusan masalah  Perumusan masalahPerumusan masalah  Perumusan masalah 3030
Tujuan penelitianTujuan penelitian

2.2. Kontribusi hasil peneKontribusi hasil pene
litian pada litian pada PengembanganPengembangan IPTEKIPTEK 2020

Menunjang pembangunanMenunjang pembangunan
PengembanganPengembangan
kelembagaankelembagaan

3.3. Tinjauan pustaka        RelevansiTinjauan pustaka        Relevansi 55
Kemutakhiran  dan keasliKemutakhiran  dan keasli
anan sumbersumber 55
Daftar pustakaDaftar pustaka 55

4.4. Metode penelitia        KesesuaianMetode penelitia        Kesesuaian dgdg masalahmasalah 7,57,5
Ketepatan desainKetepatan desain//
metodemetode samplingsampling 7,57,5
KetepatanKetepatan instrumentinstrument 55
Kecermatan analisisKecermatan analisis 55

5.5. Kelayakan Kelayakan 
penelitianpenelitian JadwalJadwal

PersonaliaPersonalia 1010
BiayaBiaya 100

Skor 0,1,2,3,4,5
Toatal  nilai skor x bobot
401 - 500 baik sekali 201 - 300 sedang
301 - 400 baik 101 - 200 kuran



BUTIR-BUTIR KELEMAHAN USULAN PENELITIAN

Kriteria Acauan Hasil

Perumusah masalah        Perumusan masalah       LemahPerumusah masalah        Perumusan masalah       Lemah,, kurang mengarah      kurang mengarah      
Tujuan peneliltian   Tujuan peneliltian   tujuan tidak jelastujuan tidak jelas

Kontribusi hasilKontribusi hasil Pada pengembangan       Tidak jelasPada pengembangan       Tidak jelas
IPTEKS,IPTEKS,
mununjang pembangu      Tidak jelasmununjang pembangu      Tidak jelas
nannan

Tinjauan PustakaTinjauan Pustaka Tinjauan pustak           Tinjauan pustak           KurangmenunjangKurangmenunjang
Daftar pustaka             Daftar pustaka             Tidak relevanTidak relevan

Kurang mutakhirKurang mutakhir
Umumnya bukan hasilUmumnya bukan hasil
penelitianpenelitian

Metode penelitianMetode penelitian Metode penelitian         Kurang dirinciMetode penelitian         Kurang dirinci
Langkah tidak jelasLangkah tidak jelas

Kelayakan penelitian     JadwalKelayakan penelitian     Jadwal Kurang Kurang 
PersonaliaPersonalia

BiayaBiaya Rincian biayaRincian biaya Kurang rinciKurang rinci
Terlalu tinggiTerlalu tinggi

AdminstrasiAdminstrasi FormatFormat usulanusulan Tidak mengikuti aturanTidak mengikuti aturan
Penyerahan terlambatPenyerahan terlambat

LainLain--lainlain Disarankan diusulkanDisarankan diusulkan
ke instansike instansi lainlain
Masalah sudah seringMasalah sudah sering
ditelitiditeliti



HUBUNGAN ANTARA PROSES
KEPUTUSAN DAN PROSES RISET

PROSES KEPUTUSAN PROSES RISET

• MENGENALI SITUASI
YG MEMBUTUHKAN
SUATU KEPUTUSAN

• MENDEFINISIKAN
PERMASALAHAN

• MENDEFINISIKAN 
BERBAGAI TINDAKAN
ALTERNATIF

• MENGENALI SITUASI
YG MEMBUTUHKAN
SUATU KEPUTUSAN

• MENDEFINISIKAN
PERMASALAHAN

• MENDEFINISIKAN 
BERBAGAI TINDAKAN
ALTERNATIF

• MENETAPKAN 
KEBUTUHAN 
INFORMASI

• MENENTUKAN SA
SARAN RISET

• MENENTUKAN 
INFORMASI YG
DIBUTUHKAN

• MENETAPKAN 
KEBUTUHAN 
INFORMASI

• MENENTUKAN SA
SARAN RISET

• MENENTUKAN 
INFORMASI YG
DIBUTUHKAN
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ET
• MENGEVALUASI        

TINDAKAN-2
ALTERNATIF

• MENYELEKSI 
TINDAKAN

• MENERAPKAN
DAN MEMBUAT MO-
DIFIKASI

• MENGEVALUASI        
TINDAKAN-2
ALTERNATIF

• MENYELEKSI 
TINDAKAN

• MENERAPKAN
DAN MEMBUAT MO-
DIFIKASI

• MENENTUKAN
SUMBER DATA

• MENGEMBANG
KAN BENTUK
MENGUMPULAN
DATA

• MEMBUAT DESA
IN SAMPEL

• MENGOLAH DATA
• MENYAJIKAN 

HASIL

• MENENTUKAN
SUMBER DATA

• MENGEMBANG
KAN BENTUK
MENGUMPULAN
DATA

• MEMBUAT DESA
IN SAMPEL

• MENGOLAH DATA
• MENYAJIKAN 

HASIL



SUB POKOK BAHASAN
ETIKA DALAM PENELITIAN BISNIS

• PERLAKUAN ETIS TERHADAP RESPONDEN
DAN SUBYEK PENELITIAN

• ETIKA DAN KLIEN
• PENELITI DAN ASISTEN
• STANDAR PROFESIONAL
• SUMBER KESADARAN BERETIKA
• KASUS 

TIU
Diharapkan dapat mengetahui, memahami dan mengerti tentang perlakuan 
etis terhadap responden dan subyek penelitian, etika klien, peneliti dan 
asisten, dan kesadaran ber-etika.

SASBEL
Dapat menjelaskan kembali, mediskusikan, menguraikan,
memberi contoh, menguraikan secara lisan dan tertulis mengenai perlakuan 
etis terhadap responden dan subyek penelitian, etika klien, peneliti dan 
asisten, dan kesadaran ber-etika.
. SUB SUB

POKOK BAHASAN
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S I L A B U S  M A T A  K U L I A H  T R I W U L A N  3
P R O G R A M  P A S C A S A R J A N A  M A G I S T E R  M A N A J E M E N

U N I V E R S I T A S  J E N D E R A L  S O E D I R M A N

M A T A  K U L I A H  :  M e t o d e  P e n u l i s a n  I l m i a h
D o s e n : P r o f .  D r .  S o e d i t o  A s ,  D i p .  A g r .  S c

                   P r o f .  D r .  H .  K a m i o

P e r t e
m u a n
k e

P o k o k
B a h a s a n

S u b  P o k o k
B a h a s a n

B u k u  A c u a n

0 1
0 2

P e n g a n t a r
P e n e l i t i a n
B i s n i s

P e n e l i t i a n  d i  b i d a n g
b i s n i s
•  B e r f i k i r  i l m i a h
•  P r o s e s  P e n e l i t i a n
•  U s u l a n  P e n e l i t l i a n

M e t o d e  P e n e l i t i a n
B i s i n i s *
J i l i d  1  ( E d i s i  k e  5 )
B a g i a n  k h u s u s  :  E t i k a
d a l a m  P e n e l i t i a n  B i s n i s
h  1 0 5

0 3
0 4

D e s a i n
P e n e l i t i a n

•  S t r a t e g i  D e s a i n
•  P e n g u k u r a n
•  D e s a i n  S k a l a
•  D e s a i n

p e n g a m b i l a n
s a m p e l

M e t o d e  P e n e l i t i a n  B i s i n i s
J i l i d  1  ( E d i s i  k e  5 )

0 5 S u m b e r  d a t a
d a n
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d a t a

•  S u m b e r  d a t a
S e k u n d e r

•  M e t o d e  s u r v a i
•  I n s t r u m e n  S u r v a i
•  O b s e r v a s i
•  E x p e r i m e n t a s i

M e t o d e  P e n e l i t i a n  B i s i n i s
J i l i d  1  ( E d i s i  k e  5 )

0 6
0 7

0 8

0 9
1 0

A n a l i s i s  d a n
P e n y a j i a n  d a t a

•  P e n y i a p a n  d a t a
d a n  a n a l i s i s  a w a l

•  P e n g u j i a n  h i p o t e s i s
•  P e n g u k u r a n

a s o s i a s i
•  A n a l i s i s  m u t i v a r i a t :

t i n ja u a n  u m u m
 M e m p r e s e n t a s i k a n

h a s i l  l a p o r a n
t e r t u l i s  d a n  l i s a n
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•  p e n y u s u n a n  t e s i s

U J I A N
* M e t o d e  P e n e l e i t i a n  B i s n i s  J i l i d  1  &  2
  P e n g a r a n g  D o n a l d  R . C o o p e r  ,  C .  W i l l i a m  E m o r y
  P e n e r b i t  :  E r l a n g g a
  M e t o d e  S u r v a i
   P e n g a r a n g  :  M a s r i  S i n g a r i m b u n ,  S o f i a n  E f f e n d i
   P e n e r b i t  L P 3 E S



POKOK BAHASAN
DESAIN PENELITIAN 

(PERTEMUAN O3 DAN 04)

TIU
Diharapkan dapat mengetahui, memahami dan mengerti mengenai strategi 
desain, metode survai, instrumen survai, observasi dan eksperimentasi

SASBEL
Dapat menjelaskan kembali, mediskusikan, menguraikan, memberi contoh,
menguraikan secara lisan dan tertulis tentang strategi desain, metode survai,
instrumen survai, observasi dan eksperimentasi

SUB 
POKOK BAHASAN

• STRATEGI DESAIN 
• METODE SURVAI
• INSTRUMEN SURVAI
• OBSERVASI
• EKSPERIMENTASI

II



POKOK BAHASAN
SUMBER DATA DAN PENGUMPULAN DATA 

(PERTEMUAN 05)

TIU
Diharapkan dapat mengetahui, memahami dan mengerti mengenai sumber data
sekunder, metode survai, instrumen survai, observasi dan eksperimentasi.

SASBEL
Dapat menjelaskan kembali, mediskusikan, menguraikan, memberi contoh,
menguraikan secara lisan dan tertulis tentang sumber data sekunder, metode 
survai, instrumen survai, observasi dan eksperimentasi

SUB 
POKOK BAHASAN

• SUMBER DATA SEKUNDER  (9)
• METODE SURVAI (10)
• INSTRUMEN SURVAI (11)
• OBSERVASI (12)
• EKSPERIMENTASI (13)

III


	PENDEKATAN NON-ILMIAH

