
Oleh 

Endang Mulyatiningsih  



Perbedaan antara penelitian dan 

karya ilmiah 

PENELITIAN  

Menggunakan 

prosedur ilmiah 

Kesimpulan diperoleh 

berdasarkan data/ 

fakta 

 

 

KARYA ILMIAH  

Kumpulan teori atau 

hasil-hasil penelitian 

Kesimpulan diambil 

dari argumen, intuisi 

dari penulis 

 



KRITERIA PENELITIAN YANG BAIK  

Internal validity Eksternal validity  

 Hasil penelitian memiliki 

akurasi atau kebenaran 

yang tinggi 

 

 Hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan  

 

POPULASI 

Sampel  Sampel  

Sampel  Sampel  

Instrumen benar  

Sampling benar  

Penelitian dapat 
dipercaya  



PENELITIAN ANDAL 

PENELITIAN DI ULANG ILUSTRASI  

 tempat  

 Subyek       sama  

 metode 

 Kondisi       setara  

    akan memperoleh hasil 

yang serupa dan 

konsisten 

Sekarang B 

Besok B 

Lusa, dst B 



PROSEDUR PENELITIAN  

Melaporkan  

Interpretasi  

Analisis data 
kumpulkan   

data  

Merancang 

 penelitian 

Merumuskan 

 masalah 

Memilih topik 

Teori  



PERBEDAAN GAYA PENELITIAN 

 GAYA KUANTITATIF 

 

 Mengukur fakta yang obyektif 

 Memfokuskan pada variabel 

 Reliabilitas (keajegan) menjadi 
kunci utama 

 Bebas nilai 

 Konteks bebas. 

 Banyak kasus, subyek, jumlah 
sampel besar 

 Menggunakan analisis statistik 

 Peneliti tidak terlibat/lepas 

 GAYA KUALITATIF 

 Realitas konstruk sosial, 
pengertian budaya 

 Memfokuskan pada proses 
interaktif, kejadian-kejadian 

 Autentik (keaslian) menjadi 
kunci utama 

 Nilai-nilai disajikan dan eksplisit 

 Secara situasional dibatasi  

 Sedikit kasus, subyek, tetapi 
dikaji secara mendalam 

 Menggunakan analisis tematik 

 Peneliti terlibat 



METODE KUALITATIF DIGUNAKAN 

1. Bila masalah penelitian belum jelas,  

2. Ingin memahami makna di balik data yang 
tampak 

3. Memahami interaksi sosial yang kompleks 

4. Memahami perasaan orang 

5. Mengembangkan teori 

6. Mengkonstruksi fenomena   

7. Memastikan kebenaran data 

8. Meneliti sejarah perkembangan 

 



 
1. Memiliki wawasan yang luas dan mendalam 

tentang bidang yang akan diteliti, 

2. Mampu melakukan analisis masalah secara akurat, 

sehingga dapat ditemukan masalah penelitian 

pendidikan yang betul-betul menjadi masalah,  

3. Mampu menggunakan teori pendidikan yang tepat 

sehingga dapat digunakan untuk memperjelas 

masalah yang diteliti, dan merumuskan hipotesis 

penelitian, 

4. Memahami berbagai jenis metode  penelitian 

kuantitatif, seperti metode survey, ekperimen, 

action research, expost facto 

 

KOMPETENSI PENELITI KUANTITATIF 



5.  Memahami teknik-teknik sampling, seperti probability 

sampling dan nonprobality sampling, dan mampu 

memilih dan menghitung jumlah sampel yang 

representatif  dengan sampling error tertentu,  

6. Mampu menyusun instrumen baik test maupun nontest 

untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti, mampu 

menguji validitas dan reliabilitas instrumen, 

7.  Mampu mengumpulkan data dengan kuesioner, maupun 

dengan wawancara  observasi, dan dokumentasi 

8. Bila pengumpulan data dilakukan oleh tim, maka harus 

mampu mengorganisasikan tim peneliti dengan baik, 

KOMPETENSI P KUANTITATIF  
(LANJUTAN 1) 



KOMPETENSI P KUANTITATIF  

(LANJUTAN 2) 

Mampu menyajikan data, menganalisis data secara 

kuantitatif  untuk menjawab rumusan masalah dan 

menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan, 

Mampu memberikan interprestasi terhadap data 

hasil penelitian maupun hasil pengujian hipotesis, 

Mampu membuat laporan secara sistematis, dan 

menyampaikan hasil penelitian ke fihak-fihak yang 

terkait,  

Mampu membuat abstraksi hasil penelitian, dan 

membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah 



1.Memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang 
bidang yang akan diteliti, 

2.Mampu menciptakan rapport kepada setiap orang  
yang ada pada konteks sosial yang akan diteliti. 
Mencitptakan rapport berarti mampu membangun 
hubungan yang akrab dengan setiap orang yang ada 
pada konteks sosial, 

3.Memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang 
ada pada obyek penelitian (konteks sosial), 

4.Mampu menggali sumber data dengan observasi 
partisipan, dan wawancara mendalam secara 
trianggulasi, serta sumber-sumber lain 



KOMPETENSI PENELITI KUALITATIF 

5. Mampu menganalisis data kualitatif secara 
induktif berkesinambungan mulai dari 
analisis deskriptif, domain, komponensial, 
dan tema kultural/budaya 

6. Mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, 
konfirmabilitas,  dan transferabilitas hasil 
penelitian 

7. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan, 
hipotesis atau ilmu baru 

8. Mampu membuat laporan secara sistematis, 
jelas, lengkap dan  rinci 
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OBYEK ALAMIAH  

 
 

 

Peneliti sbg 

Instrumen 

  

 

 

 

Wawancara 

Observasi 

 

  

 

 

 

 

 

Analisis Induktif 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Makna drpd 

Generalisasi 

 

 

 

  

 

OBYEK BUATAN 

Peneliti Menggunakan 

Instrumen 

Kuesioner, Tes, 

 

Analisis Deduktif 

 

Membuat Generalisasi 

 

KUNTITATIF KUALITATIF 

Construks validity 

Internal consistensi 

Trianggulasi 

Inter observer 



Sugiyono, FT UNY 

KASUS 

KASUS 

KASUS 

GENERALISASI KUALITATIF 



DIMENSI  TYPE MAYOR 

KEGUNAAN Basic dan Applied (action, evaluasi, 
eksperimen, R&D) 

TUJUAN Eksploratori, deskriptif, eksplanatori 

WAKTU Cross-sectional, longitudinal (time series, 
panel, cohort), studi kasus 

KUANTITATIF 
 

Experiment, survey, content analysis, studi 
statistik  
 

KUALITATIF 
 

Field research, historical, comparative 
research 
 



(BASIC RESEARCH)  

 

Bersifat abstrak dan umum  

Diterapkan dalam ilmu murni: fisika, 
matematika, kimia  

Tata Boga: penemuan zat gizi, penemuan 
komposisi bahan makanan 

Pendidikan: model atau teori baru 
dengan cara mencari faktor-faktor yang 
mempengaruhi hubungan antar variabel  



 
 Isolasi Benzaldehida hasil hidrolisis 

glukosidasianogenik dalam umbi kayu 

Kajian sifat fisik dan kimia gluten 

Analisis kandungan zat gizi fungsional (...) pada 
buah mengkudu 

 Studi tentang kandungan logam berat timbal dan 
tembaga dalam lumpur saluran air di DIY 

CONTOH BASIC 
RESEARCH  



Cognitive entry 

characteristics 

(50%) 

Affective entry 

characteristics 

(25%) 

Learning unit 

Quality of 

instruction 

Level and types of 

achievement.  

Rate of learning.  

Affective Outcomes 

(e.g., positive 

attitudes) 

Learning outcome 

Student characteristics as 

affected by the learning 

history and home 

environment 

Instruction  

Pengaruh karakteristik masuk terhadap 

learning outcome (contoh basic research) 



APPLIED RESEARCH 

 mengatasi masalah yang kongkrit  

 memberi manfaat langsung  

 membuat keputusan praktis 

 menghentikan, memperbaiki atau mengganti 
program pendidikan (evaluasi) 

 Menindaklanjuti hasil basic research untuk 
penelitian yang dapat memberi manfaat langsung  

 



•Mengatasi masalah 
pembelajaran  

CAR 

•Mencari metode yang 
efektif dan efisien 

EXPERIMEN  

•Pengambilan keputusan  EVALUASI 



PENELITIAN TINDAKAN 

Penelitian menggunakan tindakan-tindakan 
yang bertujuan untuk memperbaiki atau 
meningkatkan kinerja (output).  

Efektivitas tindakan diketahui dari output 
sebelum dan sesudah pelaksanaan tindakan.  

Apabila setelah dilaksanakan tindakan 
output menjadi lebih baik maka tindakan 
tersebut sangat efektif.   
 



 Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil 
Belajar .............. melalui Penerapan 
Pembelajaran Koorperatif  Model Jig 
Saw 

 Implementasi Pembelajaran Contextual 
Teaching Learning (CTL) untuk 
Meningkatkan Pencapaian Hasil 
Pengelolaan Usaha Boga  

 Penerapan Model Tutor Teman Sejawat 
untuk Meningkatkan Prestasi Belajar 
Statistik  
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Laporan hasil penelitian dari 

empat kali pengulangan 

1. Diagnosis 
Masalah 

2. Perencanaan 
Tindakan 

3. Pelaksanaan 
Tindakan 

4. Evaluasi 

5. Refleksi 



PENELITIAN EKSPERIMEN,  

  Penelitian dilakukan untuk menemukan hubungan 

sebab akibat antar variabel dengan melakukan 

perlakuan/treatment terhadap variabel bebas.  

 Efektivitas eksperimen diketahui perbedaan hasil 

dgn variabel kontrol (yang tidak diberi perlakuan). 

 Apabila variabel yang diberi perlakuan hasilnya lebih 

baik dari variabel kontrol, maka eksperimen tersebut 

efektif.  

 Penelitian eksperimen dibedakan menjadi 

eksperimen murni yang dilakukan pada benda dan 

eksperimen kuasi atau eksperimen semu yang 

dilakukan pada kelompok manusia.  

 



Contoh QUASI EXPERIMEN 

 Efektivitas media dan sumber belajar 

berbahasa Inggris terhadap peningkatan skor 

TOEIC mahasiswa 

 Pengaruh pembelajaran berbasis internet 

terhadap kemampuan belajar mandiri 

 Pengaruh model pembelajaran EBCE 

terhadap motivasi berwirausaha 

 Pengaruh metode belajar inquiry terhadap 

kreativitas TA 

 



DESAIN EXPERIMEN 

 Two group posttest only 

 

 

 Equivalen time series 

 

 Solomon four-group design 

 

 

 

R  X  0 

0 

0 X  0 x  0 x 

R  0  

0 

X  0  

0 

X  0 

0 



DESAIN PENELITIAN EXPERIMEN 

 Classical experimental design 

 

 One shot case study 

 

 One group pretest-post test 

 

 Static group comparisson 

 

 

R O X  O 

0  0 

X  O 

0  X  0 

X  0  

0 



PENEMUAN MASALAH CAR dan QUASI 
EKSPERIMEN  



SUGIYONO, FT UNY 

PBM 

KURIKU- 
LUM 

HASIL  

MEDIA 
METODE 
TEKNIK 

PDKT 

SISWA DAMPAK 

GURU 

ALAT  DAN 
SISTEM 

EVALUASI  



Contoh EXPERIMEN MURNI 

 Pengaruh jumlah yeast dan lama 

fermentasi terhadap volume adonan donat 

 Pengaruh limbah air cucian beras terhadap 

pertumbuhan daun gelombang cinta  

 Substitusi ampas kelapa terhadap rasa dan 

tekstur macarone cookies 

 Perbedaan efek jenis jahe terhadap rasa 

minuman sekoteng 

 

 

 



PENEMUAN MASALAH 

EKSPERIMEN MURNI 

Produk gagal 

Variasi jenis bahan  

Variasi jenis bahan 

Bahan pangan alternatif 

Khasiat makanan tradisional  

Alat teknologi baru  

Penemuan unsur kimia 



PENELITIAN EVALUASI 

 
 Penelitian evaluasi dilakukan untuk 

mengevaluasi program atau kebijakan yang 

telah diimplementasikan.  

 Evaluasi pada umumnya dilakukan untuk 

menganalisis hambatan dan dukungan 

terhadap input, proses dan output.  

 Penelitian evaluasi menghasilkan keputusan 

dan rekomendasi untuk tiga pilihan yaitu 

program dilanjutkan, diperbaiki komponennya 

atau dihapus 



CONTOH PENELITIAN EVALUASI 

 Evaluasi pelaksanaan program Pendidikan 

dan Latihan Profesi Guru di ....     

 Efektivitas Sanggar Kegiatan Belajar dalam 

penuntasan program wajib belajar 9 tahun 

  Efisiensi Biaya Penyelenggaraan LPK Bina 

Karier Mandiri 

 Hambatan-hambatan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran mulok 

keterampilan   



MENURUT DIMENSI WAKTU 

LONGITUDINAL 

TIMES SERIES 

CROSS SECTIONAL  

BL 1 BL2 Dst  

SEKARANG 

3 th 
lalu di... 

6 th 
lalu di .. 

1th lalu 
di ... 

LAHIR  HIDUP  MATI  

KOHORT  

STUDI KASUS  



DIMENSI WAKTU 

• Penelitian longitudinal yang datanya diambil 
secara berkala, rutin per hari, mg, bln, atau th Time series 

• Penelitian longitudinal yang menggambarkan 
kehidupan tokoh dari kecil sampai mati/sukses 
(mirip biografi) 

Kohort  

• Penelitian kualitatif pada orang-orang yang 
memiliki kasus spesifik, data dikaji secara 
mendalam  

Studi Kasus 

• Penelitian dilakukan dengan memadukan 
berbagai macam data dalam satu waktu, untuk 
menggambarkan terjadinya proses perubahan  

Cross 
sectional  



CONTOH TIME SERIES  

Tumbuh Kembang anak batita di 
Pos Yandu Melati  

Efektivitas teh hijau dalam 
penurunan BB penderita obesitas  

Proyeksi kebutuhan SMK tahun 
2020 

Data penelitian di atas diambil 
secara periodik setiap hari, mg/bln 



CONTOH KOHORT  

Autobografi Bung Karno 

Perkembangan kesehatan 
anak penderita Leukimia  

Riwayat Hidup Penderita 
Penyakit HIV   



CROSS SETIONAL 

• Stabilitas potensi belajar siswa 
program akselerasi  

Silang 
waktu 

• Modus operandi kasus penipuan 
akademik di lembaga pendidikan 

Silang 
kejadian 

• Faktor-faktor Penyebab KEP dan 
KKP pada Balita di Jawa 

Silang 
tempat  



PENELITIAN SURVEI 
 Penelitian survei pada umumnya dilakukan 

untuk membuat suatu generalisasi,  yaitu: 

menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap sampel untuk seluruh populasi.  

 Ukuran sampel dalam penelitian survei cukup 

besar. Apabila pengamatan dilakukan 

terhadap seluruh populasi, maka penelitian 

tersebut dinamakan sensus.  

 Penelitian survei dapat dipakai untuk tujuan 

deskriptif, eksplanatori, dan eksploratori 

 



Populasi 

Sampel  

Sampel  

KONSEP GENERALISASI 



PENELITIAN SURVEI  

 

 

 

 

Studi komparasi sikap dan kepribadian siswa antara 
siswa sekolah berasrama dan sekolah tidak 

berasrama  

Pengaruh latar belakang pendidikan dan motivasi 
berprestasi terhadap prestasi belajar siswa  

Hubungan antara intensitas mengikuti siaran 
pendidikan TV, keterampilan berkomunikasi, dan 
kegairahan belajar dengan prestasi belajar siswa 

SMP terbuka   

Hubungan antara kedisiplinan mengikuti 
kuliah dengan prestasi belajar matematika  



Etos kerja pegawai UNY 

Profil sekolah kejuruan swasta 

Identifikasi hambatan guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran mulok PKK 

Persepsi siswa SMP terhadap Pelajaran 
Muatan Lokal PKK 



Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami 

fenomena sosial dari pandangan pelakunya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi 

partisipatoris, wawancara secara mendalam, dan 

metode lain yang menghasilkan data yang bersifat 

deskriptif guna mengungkapkan sebab dan proses 

terjadinya peristiwa yang dialami oleh subjek 

penelitian.  

Penelitian ini berusaha memahami secara 

personal dorongan dan keyakinan yang mendasari 

tindakan manusia 

 



Problematika makan anak yang 
mengalami kurang gizi  

Identifikasi masalah yang dihadapi 
pengusaha jasa boga  

Analisis kemandirian belajar anak 
memiliki orang tua tunggal 

Diagnosa permasalahan mahasiswa 
yang mengalami krisis masa studi  



Soal  

• Analisis kualitas butir tes seleksi UNY 

• Analisis daya pembeda butir soal UN  

Yudisium  

• Profil lulusan FT berdasarkan asal sekolah dan 
jalur seleksi masuk   

Siswa  

• Proyeksi kebutuhan guru SMK di DIY 

• Validitas prediksi tes seleksi masuk terhadap IP  



PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 Penelitian prosedural yang dilakukan untuk 
mengembangkan produk baru.  

 Selama proses pengembangan selalu dilakukan uji 
kelayakan dan perbaikan  

 Tahap kegiatan yaitu: analisis kebutuhan 
pengembangan, perancangan produk yang akan 
dikembangkan, implementasi rancangan 
(pembuatan dan penggunaan produk) dan evaluasi.  

 Apabila produk yang dikembangkan masih kurang 
baik, peneliti dapat memperbaiki dan mengujinya 
lagi.  

 



R & D 

Identifikasi 

masalah  

Implementasi dan 

pengujian produk  

Revisi 

produk  

Desain 

produk  

Seminar 

dan 

publikasi  



CONTOH-CONTOH JUDUL PENELITIAN 

Media  

•Pengembangan media pembelajaran interaktif 
mata kuliah ............... 

Model  

•Pengembangan model pembelajaran CBT pada 
mata pelajaran praktek ..... 

Tes  

•Pengembangan instrumen penilaian kinerja 
guru   

Modul  
•Pengembangan modul pelatihan komunikasi    



Penelitian kebijakan bertujuan: 

Menghasilkan alternatif rekomendasi 
kebijakan 

 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan,  

 Evaluasi kinerja pelaksana kebijakan 

 Evaluasi hasil kebijakan 

 Studi analisis kelayakan kebijakan baru    

 

 



Evaluasi pelaksanaan kebijakan Ujian 
Nasional SMA  

Studi kelayakan kebijakan 
perimbangan SMK:SMA menjadi 70:30 

Dampak kebijakan sertifikasi terhadap 
komitmen kerja guru 



PENELITIAN EX POST FACTO 

 Penelitian Ex Post Facto dilakukan untuk meneliti 
peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau tetapi 
datanya baru diambil saat sekarang.  

 Ex post facto dilakukan untuk menemukan faktor-
faktor yang diperkirakan menjadi penyebab peristiwa 
saat ini.  

 Logika dasar sama dengan penelitian eksperimen yaitu 
jika ada perubahan pada X maka Y juga akan berubah, 
namun karena kejadian pada X sudah berlalu maka X 
tidak dapat dimanipulasi.  

 Ada dua model dalam penelitian ini yaitu model 
kausal-korelasional dan model kausal komparatif. 

 



Hubungan hasil belajar pada mata kuliah praktek 
terhadap hasil belajar mata kuliah TA mahasiswa 

.... 

Konstribusi faktor lingkungan sekolah, 
lingkungan keluarga dan motivasi berprestasi 

terhadap nilai modern siswa 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap volume 
penjualan makanan jajanan di Pujasera  

Hubungan antara komunikasi interpersonal 
keluarga dan motivasi berprestasi  terhadap 

prestasi belajar siswa ..... 



 Penelitian untuk menggali isi atau makna 
pesan simbolik dalam bentuk dokumen 
lukisan, tarian, lagu, karya sastra, artikel, berita 
dan sebagainya.  

 Penelitian bertujuan mengungkap isi pesan apa 
adanya disebut analisis konten deskriptif.  

 Penelitian analisis konten yang bertujuan 
mengungkapkan makna pemberi pesan atau 
dampak pesan pada pembaca, pendengar, 
pengamat, atau penikmat bacaan/dokumen 
 



   

 

Identifikasi program permainan edukatif 
berbasis komputer  on-line  

Refleksi konsep bibit, bebet dan bobot dalam 
novel  dokter  Wulandari 

Citra wanita dalam wacana majalah wanita: 
sebuah refleksi gender 

Kecenderungan penyebab keracunan makanan 
yang diberitakan media masa  

Analisis isi buku teks mata pelajaran ..... 

Relevansi kurikulum PTBB dan SMK Pariwisata 
(Boga) 


