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Sebagai makhluk sosial (homo socius), manusia memiliki 

kecenderungan berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi 

diantara satu dengan yang lain. Kecenderungan ini didorong oleh 

upaya pemenuhan kebutuhan manusia. 

Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial memiliki 

kecenderungan untuk selalu ingin tahu, bahkan ingin tahu yang 

lebih banyak, lebih detail tentang apa sebenarnya yang dilihat, 

didengar atau yang dindra. Dengan lain perkataan selalu ingin 

mengetahui dan memahami lingkungannya, bahkan tidak 

mustahil manusia juga ingin mengubah, baik lingkungan alam 

maupun lingkungan sosialnya. 

Pada tataran ini manusia merupakan makhluk yang 

istimewa, sehingga diberi predikat sebagai makhluk berpikir 

(homo sapiens), sebab pekerjaan memahami dan mengubah suatu 

objek sosial merupakan peristiwa interaksi antara objek sosial itu 

dengan pikiran manusia sehingga tercipta suatu fenomena sosial 

tertentu. 

Manusia mempunyai rasa ingin tahu untuk memahami 

VHVXDWX��PLVDOQ\D�LQJLQ�WDKX�WHQWDQJ�´SHULODNXµ�DWDX�´WLQGDNDQµ�

suatu kelompok yang mengalami perubahan secara mencolok. 

Rasa ingin tahunya lalu bertanya faktor apa yang menjadi 

PENDAHULUAN 
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Penelitian atau riset pada hakekatnya bertujuan untuk 

memperoleh pengetahuan tentang sesuatu yang dianggap benar 

menerusi proses bertanya dan menjawab. 

Penelitian merupakan aktivitas yang memerlukan proses 

berpikir dengan mengasah dan mengembangkan ´UDVD�LQJLQ�WDKXµ 

tentang fenomena sosial, yaitu peristiwa sosial yang pernah atau 

sedang dilihat, didengar, dipikirkan dan dirasakan (diamati). 

Setelah kedua konsep dihubungkan dalam bentuk sebuah 

kalimat pertanyaan (research question), maka akan lahirlah suatu 

permasalahan penelitian sebagai ungkapan rasa ingin tahun 

tentang fenomena sosial itu. 

´7DKX�GLWDKXQ\D��WDKX�GLWLGDN�WDKXQ\D��WLGDN�WDKX�GLWDKXQ\D��WLGDN�

WDKX�GLWLGDN�WDKXQ\D��NHERGRKDQ�µ� 

Rasa ingin tahu tentang fenomena sosial, harus jelas 

diungkap secara singkat. Berpikir dalam hal ini adalah melakukan 

ekstrapolasi, maksudnya bagaimana dari pengetahuan fenomena 

sosial yang sudah ada dalam pikiran dengan konsep kuncinya, 

dimunculkan atau dicari konsep lain sebagai pengetahuan baru. 

 

PENELITIAN 



5 

BAB 

3 

 

Pengetahuan pada hakekatnya meliputi semua yang 

diketahui oleh seseorang tentang objek tentu. Contoh orang 

mengetahui apa yang dimaksud dengan dosa, mengetahui apa 

yang baik dan buruk, mengetahui cara memainkan gitar, 

mengetahui mengapa tanaman menjadi subur jika diberi pupuk, 

dan sebagainya.  

Seorang nelayan yang tinggal di pinggir pantai mengetahui 

bahwa pasang naik setiap bulan purnama, dan pasang surut setiap 

bulan mati. Memperoleh pengetahuan dari pengalamannya 

disebut pengetahun pengalaman.  

Tetapi ia tidak mengetahui mengapa pasang naik pada 

bulan purnama dan surut pada bulan mati. Dalam perkataan lain 

ia tidak mempunyai pengetahuan (knowledge) tentang ilmu 

pengetahuan (science), iaitu pengetahuan yang menerangkan 

pengetahuan pengalaman itu. Pengetahuan itu mencakup 

knowledge, science, seni, dan teknologi. Masalah pengetahuan 

berkisar kepada tiga perkara, iaitu: 1) apa pengetahuan 

(ontologis), 2) bagaimana mengetahui (epistomologis), dan 3) 

untuk apa mengetahui (aksiologis). Metode penelitian menyangkut 

masalah bagaimana mengetahui ((epistomologis). 

Masalah pengetahuan bukan setakat mengetahui, tetapi 

mengetahui yang benar. Kebenaran ialah suatu pernyataan tanpa 

ILMU 

PENGETAHUAN 
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Kata teori memiliki arti yang berbeda pada tiap-tiap bidang 

ilmu pengetahuan, hal ini tergantung pada metodologi dan 

konteks diskusi. Biasanya, teori merupakan analisis hubungan 

antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan 

peristiwa.  

Selain itu, berbeda dengan teorema, pernyataan teori 

umumnya diterima secara ´VHPHQWDUDµ dan bukan merupakan 

pernyataan akhir yang konklusif. Berarti, teori berasal dari 

penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan, berbeda 

dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika. 

Teori mempunyai berbagai pengertian, namun pada 

umumnya merupakan suatu konsepsi atau cara melihatnya secara 

mental atau idea mental berupa pernyataan secara sistematik dari 

prinsip-prinsip yang memformulasi hubungan yang nampak 

antar beberapa gejala alam yang telah diamati, atau prinsip-

prinsip yang mendasari (membawahinya), yang telah diverifikasi 

dalam batas tertentu. 

Teori adalah generalisasi atau seri generalisasi di mana kita 

mencoba menjelaskan suatu fenomena dengan cara yang 

sistematis (theory is generalization or series of generalization by which 

we attempt to explain some phenomena in a systematic manner). 

 

TEORI 
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Proposisi adalah pernyataan tentang hubungan antara dua 

konsep atau lebih. Contoh jika harga suatu barang naik, maka 

permitaan berkurang. Hubungan antara dua konsep bermacam-

macam: 1) hubungan kausal (sebab-akibat); 2) hubungan 

korelasional (positif dan negatif); dan 3) hubungan fungsional. 

Proposisi merupakan bahan membentuk teori, proposisi 

memerlukan konsep sebagai bahan baku. Proposisi mempunyai 

makna teoritis jika dibentuk dari konsep-konsep kunci suatu 

disiplin ilmu pengetahuan.  

Setiap disiplin ilmu memiliki konsep kunci. Contoh konsep 

kunci ilmu pendidikan: belajar, minat, stimulus, motivasi, dan 

sebagainya. Contoh ilmu ekonomi: keperluan (Indo: kebutuhan), 

produksi, konsumsi, distribusi, investasi, dan sebagainya, ilmu 

administrasi negara atau administrasi publik?, ilmu 

pemerintahan?, dan sosiololgi?. 

Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat 

pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh.. Hal ini berarti 

suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau 

dibuktikan benar tidaknya. Singkatnya, proposisi adalah 

pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. 

 

PROPOSISI 
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Para ahli memiliki definisi tersendiri dalam memberi 

definisi untuk suatu pengertian. Untuk menjelaskan definisi 

tentang sebuah makna kata konsep, para ahli juga memiliki 

pandanagan yang berbeda. Berikut ini adalah definisi pengertian 

definisi konsep menurut para ahli. 

Konsep suatu gagasan/ide yang relatif sempurna dan 

bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif 

yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap 

objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah 

melakukan persepsi terhadap objek/benda). Pada tingkat konkrit, 

konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek 

atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan 

komplek, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang 

telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. 

Konsep merupakan abstrak, entitas mental yang universal 

yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, 

kejadian atau hubungan. Pengertian Konsep sendiri adalah 

universal dimana mereka bisa diterapkan secara merata untuk 

setiap extensinya. Konsep juga dapat diartikan pembawa arti. 

Konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk 

menagadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya 

dinyatakan dengan suatu istilah atau rangakaian kata. 

KONSEP 
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Hipotesis ialah dugaan yang mungkin benar, atau mungkin 

juga salah. Ia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima 

jika faktor-faktor membenarkannya.  

Penolakan dan penerimaan hipotesis, sangat tergantung 

kepada hasil-hasil penyelidikan terhadap faktor-faktor yang 

dikumpulkan. 

Hipotesis juga konklusi yang sifatnya sangat sementara. 

Sebagai konklusi, hipotesis tidak dibuat dengan semena-mena, 

melainkan atas dasar pengetahuan-pengetahuan tertentu.  

Pengetahuan ini sebagian dapat diambil dari hasil-hasil 

serta problematika-problematika yang timbul dari penyelidikan-

penyelidikan yang mendahului, dari renungan-renungan atas 

dasar pertimbangan yang masuk akal, ataupun dari hasil-hasil 

penyelidikan yang dilakukan sendiri. Jadi dalam taraf ini 

mahasiswa cukup membuat konklusi dari persoalan-persoalan 

yang diajukan dalam bab sebelumnya dan merumuskannya dalam 

bentuk statmen (pernyataan). 

Hipotesis seperti yang diketahui pada mata kuliah 

(statistik), yakni dugaan yang mungkin benar, atau mungkin juga 

salah. Ia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan diterima jika 

faktor-faktor membenarkannya. Penolakan dan penerimaan 

HIPOTESIS 
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Kalimat topik adalah kalimat yang paling terpenting dalam 

sebuah paragraph karena merupakan ide utama dalam paragraph 

tersebut. Topik juga mengontrol dan membatasi ide yang 

didiskusikan dalam paragraph. Kalimat topik dibagi menjadi dua 

bagian yaitu: 1) topik dan 2) pengontrol ide. Sedangkan topik 

adalah subject yang dibicarakan. 

Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul 

lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau 

variabel yang akan dibahas. Judul juga merupakan nama yang 

dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain; 

identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis, bersipat 

menjelaskan diri dan yang manarik perhatian dan adakalanya 

menentukan wilayah (lokasi). Dalam artikel judul sering disebut 

juga kepala tulisan. 

Judul hanya menyebut ciri-ciri yang utama atau yang 

terpenting dari karya itu, sehingga pembaca sudah dapat 

membayangkan apa yang akan diuraikan dalam karya itu. Ada 

judul yang mengungkapkan maksud pengarang, misalnya dalam 

VHEXDK� ODSRUDQ�HNVSRVLVL�� FRQWRKQ\D� �� ´6XDWX�3HQHOLWLDQ� WHQWDQJ�

Korelasi antara Kejahatan anak-anak dan tempat kediaman yang 

WLGDN�PHPDGDLµ� 

TOPIK/JUDUL 

MASALAH 
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Penalaran: suatu proses/kegiatan berpikir yang memiliki 

ciri-ciri tertentu (logis, analitik) dalam menarik suatu kesimpulan 

berupa pengetahuan yang bertitik tolak dari pengamatan indera 

(observasi empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan 

pengertian. 

Berpikir logis, artinya kegiatan berpikir menurut pola 

tertentu atau dalam perkataan lain menurut logika tertentu. 

Logika: cara penarikan kesimpulan atau pengkajian untuk 

berpikir secara sahih. 

Bersifat analitik merupakan konsekuensi dari adanya suatu 

pola berpikir tertentu. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu 

kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. 

Pengetahuan yang dipergunakan dalam penalaran pada 

dasarnya bersumber pada rasio atau fakta. Mereka yang 

berpendapat bahwa rasio adalah sumber kebenaran 

mengembangkan paham rasionalisme. Sedangkan mereka yang 

menyatakan bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman 

manusia merupakan sumber kebenaran mengembangkan paham 

empirisme. 

Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk 

proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi 

yang diketahui atau dianggap benar, disimpulkan sebuah 

PENALARAN 
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Terminologi adalah suatu ilmu tentang istilah dan 

penggunaannya. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang 

digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain 

mencakup pembentukan serta kaitannya istilah dengan suatu 

budaya. Ahli dalam terminologi disebut dengan juru istilah dan 

kadang merupakan bagian dari bidang alih bahasa. 

Ada dua macam istilah:  

1. Istilah khusus: kata yang pemakaiannya dan maknanya 

terbatas pada suatu bidang tertentu, misalnya pencakar langit 

(bangunan), agregat (ekonomi). 

2. Istilah umum: kata yang menjadi unsur bahasa umum, 

misalnya ambil alih, daya guna, kecerdasan, dan tepat guna 

merupakan istilah umum.  

Istilah dalam bahasa Indonesia bersumber pada kosakata 

umum bahasa Indonesia, kosakata bahasa serumpun, dan 

kosakata bahasa asing. Proses pembentukan istilah dimulai 

dengan pemadanan atau penerjemahan, misalnya camera menjadi 

"kamera"; dan gabungan penerjemahan dan penyerapan, misalnya 

sub-division menjadi "sub-bagian". 

Terminolog adalah teminal bagi logika sederhananya anda 

bertanya dan memutari pertanyaan sampai keluar jawaban. case, 

apa itu bulan, jawaab. bulan itu nama month of the year atau bulan 

itu benda di langit atau bulan itu wulan anak pak kadir atau itu 

TERMINOLOGI 
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Rumusan masalah (problem statement) adalah fokus dari 

perhatian peneliti dalam menjalankan proses penelitiannya. 

Rumusan masalah adalah gambaran yang jelas tentang isu yang 

ingin diselesaikan atau diperbaiki melalui penelitian. Rumusan 

masalah merupakan hasil dari penelahaan yang lebih mendalam 

dari isu yang muncul dilapangan yang biasanya hanya berupa 

tanda-tanda (symptoms) yang terasa atau terlihat yang dalam 

laporan penelitian diuraikan dalam latar belakang penelitian.  

Rumusan masalah haruslah tersambung dengan latar 

belakang penelitian dan objek penelitian, atau dengan kata lain 

memiliki benang merah. Proses penelaahan isu dalam latar 

belakang penelitian juga harus disertai proses pencarian apakah 

isu yang ada telah dibahas oleh pihak lain atau belum, jika telah 

ada pembahasan sebelumnya apakah memadai atau tidak, 

sehingga masalah masih tetap muncul. 

Pernyataan masalah (problem statement) atau yang dikenal 

sebagai rumusan masalah merupakan informasi dari penelitian, 

karena merupakan hal yang sangat penting dan utama. Dalam 

merumuskan suatu masalah harus jelas (unwaving clarity), 

dinyatakan secara tepat (precise) dan tanpa kesalahan 

(unmistakable). Perumusan masalah ini yang nantinya akan 

membedakan antara penelitian satu dengan yang lain. 

Masalah adalah suatu situasi dimana suatu fakta yang 

terjadi sudah berbeda dari batas-batas toleransi yang diharapkan. 

RUMUSAN MASALAH 
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A. Populasi 

Kata populasi (population/universe) dalam statistika 

merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas 

yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian (pengamatan). 

Populasi dalam statistika tidak terbatas pada sekelompok 

orang, tetapi juga binatang atau apa saja yang menjadi 

perhatian. Misalnya populasi bank swasta di Indonesia, 

tanaman, rumah, alat-alat perkantoran, dan jenis pekerjaan. 

Banyaknya pengamatan atau anggota suatu populasi 

disebut ukuran populasi. Ukuran populasi ada dua: (1) 

populasi terhingga (finite population), yaitu ukuran populasi 

yang berapapun besarnya tetapi masih bisa dihitung 

(cauntable). Misalnya populasi pegawai suatu perusahaan; (2) 

populasi tak terhingga (infinite population), yaitu ukuran 

populasi yang sudah sedemikian besarnya sehingga sudah 

tidak bisa dihitung (uncountable). Misalnya populasi tanaman 

anggrek di dunia. 

Informasi tentang populasi sangat diperlukan untuk 

menarik kesimpulan. Bila dapat mengobservasi keseluruhan 

individu anggota populasi, akan didapatkan besaran yang 

menyatakan karakteristik populasi yang sebenarnya, dalam 

statistika disebut parameter. Dengan demikian parameter 

adalah suatu nilai yang menggambarkan ciri/karakteristik 

populasi. Parameter merupakan suatu nilai yang stabil karena 

POPULASI DAN SAMPEL 

DALAM PENELITIAN 

KUALITATIF 
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Dalam praktek penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

sosial, terdapat dua pendekatan untuk menjawab permasalahan 

penelitian yang timbul sebagai suatu fenomena yang harus dicari 

jawabannya, yaitu: 

1. Pendekatan kualitatif,  

Pendekatan kualitatif lahir dari akar filsafat aliran 

fenomenologi hingga terbentuk paradigma post positivisme. 

Pendekatan ini beranggapan bahwa realitas sosial yang tampak 

sebagai suatu fenomena dianggap sesuatu yang ganda (jamak). 

Artinya realitas yang tampak memiliki makna ganda, yang 

menyebabkan terjadinya realitas.  

Realitas sosial dalam penelitian kualitatif ini sebagai: 

´���UHDOLW\� DV�PXOWLOD\HU�� LQWHUDFWLYH�� DQG� D� VKDUHG� VRFLDO� H[SHULHQFH�

interpreteG� E\� LQGYLGXDOVµ� Dengan demikian dalam penelitian 

kualitatif, realitas sosial yang terjadi/tampak, jawabannya 

tidak cukup dicari sampai apa yang menyebabkan realitas tadi, 

tetapi dicari sampai kepada makna dibalik terjadinya realitas 

sosial yang tampak.  

Oleh karena itu, untuk dapat memperoleh makna dari 

realitas sosial yang terjadi, pada tahap pengumpulan data perlu 

dilakukan secara tatap muka langsung dengan individu atau 

kelompok yang dipilih sebagai responden/informan yang 

dianggap mengetahui atau pahami tentang entitas tertentu 

PARADIGMA 

PENELITIAN KUALITATIF 
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A. Pengertian 

Karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu 

persoalan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah.  

Biasanya berisikan data, fakta, dan solusi mengenai 

suatu masalah yang diangkat. 

Penulisan dilakukan secara runtut dan sistematis. 

 

B. Struktur 

Biasanya memiliki tiga bagian, terdiri atas: 

1. Pendahuluan 

Berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, 

masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian 

masalah itu. 

2. Isi dan Pembahasan 

Bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada 

bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan 

pembahasan dari bahan penelitian. 

3. Kesimpulan 

Berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian 

isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan berupa 

penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. 

Biasanya, terdiri dari satu bab. 

 

 

KARYA ILMIAH 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang (thema 1) 

Bersisikan: 

1. Paparan focus pada konsep, kata-kata kunci (key words), 

thema yang diteliti.  

2. Argumen pentingnya konsep, kata-kata kunci (key words), 

thema yang diteliti atau pentingnya penelitian (signifikasi), 

3. das sollen/seharusnya/semestinya konsep, kata-kata kunci 

(key words), thema yang diteliti bagaimana? (ungkapkan 

dalam tataran teoritik), 

4. das sein/faktanya/kenyataannya konsep, kata-kata kunci 

(key words), thema yang diteliti bagaimana? (ungkapkan 

dalam tataran teoritik), 

5. Paparan aspek-aspek fenomena/peristiwa sosial yang 

diteliti, Jika fenomena sosial yang diteliti sesuai harapan apa 

dampaknya terhadap masyarakat (tataran teoritik), 

6. Jika fenomena sosial yang diteliti tidak sesuai harapan apa 

dampaknya terhadap masyarakat (tataran teoritik), 

7. paparan penelitian-penelitian sejenis terdahulu, dimana 

letak perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan?, 

8. tuliskan kata-kata kunci dalam penelitian, 

9. pernyataan permasalahan, artinya dalam latar belakang, 

belum diketahui: apa, bagaimana, dan mengapa terjadinya 

METODE PENELITIAN 

KUALITATIF 
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A. Judul Penelitian 

Judul penelitian harus mencerminkan ruang lingkup 

dan isi penelitian secara umum, tetapi tepat. Sebagai pedoman 

umum, jumlah perkataan dalam judul hendaklah tidak 

melebihi 10 perkataan. 

 

B. Kegunaan Penelitian 

Penelitian harus mempunyai nilai sumbangan terhadap 

ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk kepentingan 

organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu 

hasil-hasil penelitian harus dapat menyumbangkan dan 

bermanfaat bagi, antara lain:  

1. 0HQLQJNDWNDQ�NXDOLWDV�DNWLYLWDV�´XWDPDµ�DWDX�SHQWLQJ�dari 

sebuah organisasi, baik perusahaan maupun pemerintahan, 

2. Meningkatkan prestasi pegawai publik,  

3. Membantu usaha pemangku kepentingan (stakeholders) dan 

organisasi pemerintahan untuk melaksanakan suatu 

program secara efisien dan efektip, 

4. Membantu mensukseskan kebijakan pemerintah secara 

umum. 

 

 

 

PEDOMAN MENYUSUN 

USULAN PENELITIAN 

SECARA UMUM 
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A. Pengertian Definisi Operasional 

Definisi operasional yaitu pemberian atau penetapan 

makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau 

pelaksanaan atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, 

mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel. Definisi 

operasional mengatakan pada pembaca laporan penelitian apa 

yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian 

hipotesis. 

Definisi operasional variabel adalah seperangkat 

petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan 

mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji 

kesempurnaan. Definisi operasional variabel ditemukan item-

item yang dituangkan dalam instrumen penelitian.  

Definisi operasional variabel penelitian yaitu sebuah 

definisi berdasarkan pada karakteristik (bentuk, wujud, atau 

ciri-ciri) yang dapat diobservasi dari apapun yang 

didefinisikan atau mengubah konsep dengan kata-kata yang 

menguraikan perilaku yang dapat diamati dan dapat diuji 

serta ditentukan kebenarannya oleh seseorang. 

Definisi operasional adalah definisi yang rumusannya 

didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati. 

Definisi operasional ini adalah definisi yang rumusannya 

menggunakan kata-kata yang operasional atau konkrit, 

sehingga variabel dapat diukur.  

KONSEP 

OPERASIONAL 
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