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Tak kenal maka tak sayang 

 APA ITU PENELITIAN? 

 Secara etimologi penelitian atau riset adalah 

terjemahan dari bahasa Inggris research, yang 

merupakan gabungan dari kata re (kembali) dan to 

search (mencari). Beberapa sumber lain 

menyebutkan bahwa research berasal dari bahasa 

Perancis recherche. Intinya hakekat penelitian 

adalah “mencari kembali”. 

 



definisi 

 Berikut ini akan dikemukakan definisi lain dari beberapa ahli 

mengenai penelitian: 

 Suatu metode studi melalui penyelidikan yang hati-hati dan 

sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh 

pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut (Hilway, 

1956). 

 Suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga 

merupakan sebuah pemikiran kritis (critical thinking). Penelitian 

meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, 

merumuskan hipotesis atau jawaban sementara, membuat 

kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian 

yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan 

kecocokan dengan hipotesis. (Woody, 1927) 

 



Definisi 

 

 Pencarian atas sesuatu (inquiry) secara sistematis terhadap 
masalah-masalah yang dapat dipecahkan. (Parson, 1946). 

 Pencarian fakta menurut metode obyektif yang jelas untuk 
menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil 
atau hukum (John, 1949). 

 Percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan 
sesuatu yang baru (Nazir, 1988) 

 Kerjasama ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni dalam rangka memperoleh 
informasi/temuan/produk baru melalui metodologi yang 
berkaitan erat dengan satu atau beberapa disiplin ilmu. 
(Depdiknas RI) 

 



LIKE what? 



Menjadi juara umum dengan membawa 

pulang enam medali emas, satu perak, dan 

tiga perunggu dalam kompetisi level dunia, 

International Conference of Young Scientists 

(ICYS), tentu tidak mudah. Bagaimana 

pelajar-pelajar wakil bangsa itu 

mencapainya? 

 



  penelitian Idelia bersama Christopher 
Alexander, rekannya, cukup unik. Dia 
mencermati bahwa sepasang gamelan Bali 
memiliki suara yang berbeda dengan suara 
gamelan Jawa. 

 Tertarik dengan perbedaan itu, dia lantas 
melakukan penelitian. Secara fisik, dua 
tabung resonansi di bawah gamelan Bali 
memang berbeda. Satu tabung lebih panjang 
dan satunya lebih pendek. Perbedaan fisik 
tabung itulah yang kemudian menimbulkan 
frekuensi suara yang berbeda pula. 

 

 



 Jessica Karli  adalah salah satu di antara 12 

wakil Indonesia yang mengikuti ajang 

International Conference of Young Scientists 

(ICYS). Penelitiannya berhasil menyabet 

medali emas di bidang ekologi. Penelitiannya 

yang berjudul Durian to Fight Mosquito 

berhasil memukau juri.  



Mereka yang ‘berdaya juang’  

 Sebelum menemukan elemen radium, penelitian Marie Curie 
gagal sebanyak 48 kali.  “Sesungguhnya perlu 100 tahun lagi 
untuk menemukan elemen ini, dan selama saya masih hidup saya 
tidak akan menghentikan penyelidikan ini”. 
 

Sylvester Stallone.  Untuk memasarkan Rocky 
dia ditolak 1855 kali. 

Thomas Alfa Edison dalam proses menciptakan 
bola lampu gagal 9999 kali.  “Aku tidak gagal, 
aku berhasil membuktikan bahwa 9.999 jenis 
bahan mentah itu tidak bisa dipakai.  Aku akan 
meneruskan percobaan ini sampai menemukan 
bahan yang cocok”. 

Walt Disney  mengajukan proposal “Disneyland” 
kepada  bank-bank di Amerika Serikat ia ditolak 
sebanyak 302 kali. 



TAUKAH ANDA ??? 

Apa yang dapat membuat seseorang sukses?  

IP 4?  

Tampang keren?  

Calon mertua kaya? 

 
Jawabannya : Izin Tuhan + SOFT SKILLS * 

 

 * kemampuan interaksi sosial seperti komunikasi, bekerja sama, 

dll  



. 

 
1 Kemampuan Komunikasi 4.69 

2 Kejujuran/Integritas 4.59 

3 Kemampuan Bekerja Sama 4.54 

4 Kemampuan Interpersonal 4.5 

5 Beretika 4.46 

6 Motivasi/Inisiatif 4.42 

7 Kemampuan Beradaptasi 4.41 

8 Daya Analitik 4.36 

9 Kemampuan Komputer 4.21 

10 Kemampuan Berorganisasi 4.05 

11 Berorientasi pada Detail 4 

12 Kepemimpinan 3.97 

13 Kepercayaan Diri 3.95 

14 Ramah 3.85 

15 Sopan 3.82 

16 Bijaksana 3.75 

17 Indeks Prestasi (>=3.0) 3.68 

18 Kreatif 3.59 

19 Humoris 3.25 

20 Kemampuan Berwirausaha 3.23 

Diterbitkan oleh National 

Association of Colleges and 

Employers, USA, 2002 

(disurvei dari 457 

pimpinan) 

Kualitas Lulusan 

Perguruan Tinggi 

yang Diharapkan 

Dunia Kerja 
(Skala 1 – 5) 

Kesimpulan : 

Soft skills (kemampuan interaksi 

sosial) dibutuhkan untuk sukses! 



Knowledge development 

• Listening 

• Reading 

• Writing  
 



Paradoksi perkembangan 

Keecenderungan penggunaan 
komputer

Game online

Play Station

Facebook

Twitter



Fakta 1 

Penelitian dari Progress in 

International Reading Literacy 

Study (PIRLS)  Tahun 2006: 

Kegemaran membaca siswa SD 

Indonesia pada posisi 36 dari 

40 negara yang dijadikan 

sampel penelitian  

 

 



Fakta 2 

Penelitian Human 

Development Index (HDI) 

yang dikeluarkan oleh 

UNDP: 

Untuk melek huruf pada 

tahun 2009 -- Indonesia 

pada posisi 111 dari 173 

negara.  

 



Reading activities type 

 

Books  

and 

Reading 

 

No Books 

and 

Reading 

 

Books 

and 

No Reading 

 

No books 

and 

No reading 



Tujuan dalam membaca 

 Achievement reading, - untuk prestasi 

atau kualifikasi tertentu 

 Devotional reading,     untuk ibadah.  

Seperti membaca kitab suci, 

mengaji, dsb. 

 Cultural reading, yaitu membaca 

sebagai habit. 

 Compensatory reading – untuk 

hiburan 

 



Writing? 

-  Bahasa komunikasi 

-  Alur  sistematis 

-  Syarat makna 

-   Representasi  ide / 

gagasan 

 



BERFOKUS PADA IDE DARI 

BERBAGAI HAL 



Konsekuensi Penulis .. 

 Menjadi beken … 

 

 Konsekuensi Finansial .. 

 Rp. 80-250.000 / artikel (2 jam kerja) 

 Rp. 3-4 juta / buku (1 bulan kerja) 

 Rp. 150.000 s/d 1-2 juta / ceramah .. 

 Rejeki yang diterima lebih dari cukup .. 



 



PENDAHULUAN 

Menulis itu mudah, terutama bagi yang mau menulis 

Jadi, syarat pertama untuk bisa menulis dan menjadi penulis 
adalah kemauan 

Jika kemauan belum muncul, padahal tuntutan menghasilkan 
karya tulis terus menghantui kita, kita harus memotivasi diri 
sendiri 

Jadi, syarat kedua untuk jadi penulis adalah kemampuan 
memotivasi diri sendiri 

Bagaimana cara memotivasi diri sendiri? 

Tergantung diri sendiri, tetapi keinginan-keinginan tertentu sering 
manjur untuk maksud itu 

Misalnya, karena ingin cepat selesai kuliah, namanya dikenal 
orang (terkenal), pendapatnya diketahui orang, membuat tulisan 
karena masalah seperti itu belum ditulis orang, menanggapi 
tulisan, pendapat, atau mereaksi suatu keadaan, menambah 
penghasilan, dll 

 
 



Pendahuluan lanjutan… 

Lazimnya, orang mempunyai kemauan dan termotivasi karena 
memiliki pengetahuan dan kemampuan 

Pengetahuan dan kemampuan adalah syarat berikutnya untuk 
menjadi penulis 

Tetapi, jika kita telah mempunyai kemauan dan motivasi, 
pengetahuan dan kemampuan lebih mudah untuk dikembangakan 

Pengetahuan dan kemampuan berkaitan dengan isi tulisan, apa yang 
diuraikan dalam karyatulis 

Namun, ia juga berkaitan dengan cara dan tatacara 
mengungkapnya 

Yang terakhir itu berkaitan dengan kemampuan membahasakan apa 
yang ingin diungkapakan dan format penulisan 

 

    Jadi, pada intinya, untuk menjadi penulis atau menghasilkan 
karya tulis orang harus memiliki kemauan, motivasi, 
pengetahuan, dan kemampuan 



KENDALA MENULIS 
    Mengapa kita sulit menghasilkan karya tulis padahal 

profesi kita menuntut untuk itu? 

 Tampaknya, ada sejumlah kendala yang menjadi 
penyebabnya yang antara lain dapat ditunjukkan sbb. 

Kendala psikologis: 
 merasa tidak bisa padahal belum berusaha 

 malu, takut, atau tidak percaya diri tulisannya kurang baik 
sehingga ditertawakan orang 

 malu, takut, atau tidak percaya diri bahwa pengetahuannya tidak 
banyak 

 malu, takut, atau tidak percaya diri bahwa kemampuan 
bahasanya kurang baik 

 kurang termotivasi karena berbagai sebab 

 malas, tidak ada keinginan untuk maju 

 dll 



Kendala kemampuan: 

 kurang menguasai pengetahuan, bahkan untuk bidang 
keilmuannya sendiri (unsur gagasan, isi) 

 tidak tahu apa yang harus atau dapat ditulis untuk penulisan 
karya ilmiah 

 kurang menguasai bahasa untuk membahasakan gagasan pada 
penulisan karya ilmiah (aspek bentuk) 

 kurang memahami model dan teknik penulisan karya ilmiah 

 

Kendala ekonomis/lain-lain: 
 tidak ada tantangan dari faktor income, tidak menulis juga sudah 

bisa hidup layak 

 tidak memahami pentingnya berekspresi lewat karya tulis 

 kurang memahami/mengharagai pentingnya penyebaran 
informasi lewat tulisan (kegiatan tulis-baca) 

 masih terpaku pada budaya lisan (bicara-dengar; ngobrol, nonton 
televisi, dll) 

 

 

 



Modal Penulis 

 Fokus 

 Tahu apa yang kita suka. 

Memperdalam hal yang kita suka. 

 Banyak membaca yang kita suka. 

 Dedikasi 

 lakukan dalam jangka waktu yang lama. 



Tip tip untuk Pemula 

 Fokus pada hal terbatas. 

 Jangan berusaha untuk sempurna. 

 Pangkalan penulis komputer (umum) 

 Penulis-ti@yahoogroups.com 

 Pengakuan akan datang langsung dari masyarakat. 

 Aktif di mailing list / diskusi. 

 Rajin jawab pertanyaan dari orang lain. 

 



JUST REMEMBER 

 

“You got a dream, you 

gotta protect it… if you 

want something, go get 

it. Period.” 



So.....welcome to................. 


