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perumusan masalah, kajian literatur, teknik pengumpulan data 
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Pembelajaran 

Capaian Prodi yang di bebankan pada MK 

CPL 1 
(S1) 

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan memiliki moral, etika dan 
kepribadian yang baik didalam 
menyelesaikan tugasnya.  

CPL 2 
(P) 

Menjunjung tinggi nilai kemanusian 
dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral dan etika 

CPL 3 
(KU) 

Menginternalisasi nilai, norma dan etika 
akademik dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara 

CPL 4 
(KK) 

Menunjukkan sikap tanggungjawab atas 
pekerjaan dibidang ekonomi secara 
profesional. 

Capaian 
Pembelajaran 
Mata Kuliah 
(CPMK) 

CPMK 
1 

Mengembangkan ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni di bidangnya atau 
profesionalisme melalui penelitian 
untuk menguji inovasi melalui mata 
kuliah metodologi penelitian 

CPMK 
2 

Memecahkan masalah ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni di 
bidangnya melalui pendekatan 
interdisipliner atau multidisiplin melalui 
mata kuliah metodologi penelitian.  

CPMK 
3 

Menjelaskan pendekatan penelitian 
kuantitatif dan kualitatif serta tahapan 
penelitian dan Mampu merancang jenis 
penelitian eksperimen 

CPMK 
4 

Mampu menerapkan jenis penelitian 
Studi Kasus, Grounded theory, 
Fenomenologi, Etnografi dan Mampu 
menerapkan jenis penelitian Mixed 
methods 

CPMK 
5 

Mampu menerapkan jenis penelitian 
Research and Development, Design 
Based Research, Evaluasi Program dan 
Penelitian Tindakan 
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A. Kebenaran dan Pendekatannya 

Kebenaran dapat didekati melalui penalaran, 

penyelidikan ilmiah dan pengalaman sesuai dengan posisi 

setiap individu. Tingkat kebenaran yang didekati manusia akan 

berbeda-beda sesuai dengan tingkat pengalaman yang dilalui, 

pengetahuan yang dimiliki, maupun kemampuan dalam 

memecahkan dan mencari solusi dari suatu masalah dengan 

pertimbangan kekompleksitasan masalah yang ditemui. Bagitu 

juga respon individu katika telah melalui suatu permasalahan. 

Sebagian dari individu sudah merasa puas jika masalah yang 

telah dihadapi itu sudah selesai atau ada pemecahannya. Tanpa 

mencari lebih lanjut proses dan penyebabnya atau dalam 

bahasa lain mencari jawaban pertanyaan mengapa dan 

bagaimananya. Sebagian individu yang lain baru akan merasa 

puas jika apa yang diinginkan dapat terpenuhi. Kepuasan yang 

diinginkan adalah pengetahuan yang benar berdasarkan 

kenyataan.(Yusuf, 2016)  

Sehubungan dengan hal tersebut, cara manusia untuk 

memperoleh kebenaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Pendekatan Non Ilmiah 

Pendekatan non ilmiah disebut juga pendekatan 

tradisional. Cara ini secara alami dilakukan oleh orang- 

orang zaman dahulu saat terjadi permasalahan yang terjadi. 

Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kebenaran 

antara lain dengan mengikuti pendapat otoritas ilmiah 

seseorang, akal sehat, intuisi, kebetulan, prasangka, coba-

KONSEP DASAR 

PENELITIAN 
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Etika atau ethics mereflekkan folosofi moral, dalam bahasa 

Yunani di tulis etos yang berarti adat istiadat, kebiasaan, perilaku, 

atau karakter dan tata aturan berperilaku yang berlaku dalam 

masyarakat (Sastrapratedja, 2004). Dengan demikian dapat di 

maknai bahwa etika adalah norma ataustandar perilaku dan 

petunjuk moraldalam berkehidupan. Oleh karena Etika dijadikan 

norma atau aturan maka menjadi rujukan atau acuan tentang 

bagimana seharusnya dilakukan yang di representasikan dalam 

wujud tindakan manusia yang ukurannya baik atau buruk, bahkan 

etika mengikat tanggung jaw ab moral. 

Oleh karena etika penelitian dijadikan acuan standar 

perilaku atau acuan norma sekaligus petunjuk moral bagi para 

peneliti peneliti dapat menjamin bahwa subyek penelitiannya 

tidak dirugikan, tidak mengalami kebahayaan atau menderita 

akibat dari aktivitas penelitian yang dilakukan. Hal tersebut 

relevan dengan tujuan etika penelitian yang di gagas oleh 

Escobedo C, Guerrero J, Lujan G, Ramirez A, Serrano D (2011) 

bahwa tujuan etika penelitian adalah untuk menjamin bahwa tidak 

seorang pun yang dirugikan atau menderita hal-hal yang tidak 

menguntungkan akibat dari aktivitas penelitian. 

 

A. Pentingnya Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan 

baik, buruk, benar atau salah dalam kegiatan penelitian (Sazali, 

2012). Merujuk pengertian tersebut etika penelitian sangat 

penting dan diperlukan karena melalui kaidah etika penelitian 

ETIKA 

PENELITIAN 
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A. Pendahuluan 

Dalam dunia penelitian ilmiah, penelitian kuantitatif dan 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang paling 

banyak digunakan oleh para peneliti dan praktisi. Di awal 

perkembangannya, penelitian kuantitatif lebih popular 

dibanding dengan penelitian kualitatif. Hal ini karena metode 

kuantitatif dianggap mampu menjawab permasalahan 

penelitian secara pasti. Namun akhir-akhir ini, ada 

kecendrungan yang berkembang bahwa banyak peneliti lebih 

tertarik menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian 

kualitatif dianggap dapat menggantikan kecanggihan prosedur 

statistik dengan akal sehat (Ali and Yusof, 2011). 

Penelitian kualitatif menurut (Anderson, 2010) meliputi 

mengumpulkan, menganalisis, dan meng-interpretasi data 

yang tidak mudah direduksi menjadi angka. Ali and Yusof 

(2011) menambahkan bahwa penelitian apa pun yang tidak 

menggunakan prosedur statistik disebut "kualitatif''. 

Lebih lanjut Creswell, (2014:32) mengemukakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi 

dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan 

dengan masalah sosial atau manusia. Ini berarti bahwa 

penelitian kualitatif mempelajari budaya suatu kelompok dan 

mengidentifikasi bagaimana perkembangan pola perilaku 

penduduk dari waktu ke waktu. Mengamati perilaku 

masyarakat dan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut 

PENELITIAN 

KUALITATIF 



27 

BAB 

4 

 

 

A. Pendahuluan 

Penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu 

jenis penelitian yang bersifat sistematis dan terstruktur dengan 

tahapan yang jelas, bertujuan untuk menjelaskan atau 

menggambarkan suatu fenomena sosial yang ada. Penelitian 

kuantitatif berbeda dengan penelitian kualitatif yang bertujuan 

untuk menggali atau mendapatkan pemahaman akan makna 

dari suatu fenomena atau gejala yang terjadi. Dalam penelitian 

kuantitatif, masalah yang diangkat umumnya sangat luas dan 

bervariasi hingga kompleks sedangkan penelitian kualitatif 

berkutat pada masalah dengan ruang yang lebih sempit dan 

tingkat variasi yang lebih rendah. Walaupun kenyataannya 

penelitian kualitatif dapat berkembang sesuai dengan 

kebutuhan atau kondisi di lapangan. Sudah cukup banyak 

peneliti yang membahas perbedaan antara penelitian 

kuantitatif dan penelitian kualitatif. Pada bagian ini tidak akan 

fokus membedah kedua jenis penelitian tersebut, namun hanya 

akan menjelaskan penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

saja.Jika kita berpikir tentang penelitian kuantitatif maka sering 

kali yang terpintas di kepala adalah hal-hal yang terkait dengan 

angka, statistik atau matematika.  

Pemikiran ini tidaklah salah karena esensi dari penelitian 

kuantitatif mensyaratkan penggunaan dari angka mulai dari 

kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisa, 

interpretasi hasil penelitian hingga penarikan kesimpulan yang 

biasanya merupakan pembuktian hipotesis dari basis per 

PENELITIAN 

KUANTITATIF 
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A. Masalah Penelitian 

Secara umum masalah penelitian terdiri dari tiga 

komponen pokok yaitu identifikasi masalah, perumusan 

masalah, dan tujuan penelitian. Sub bab ini membahas tentang 

ketiga komponen tersebut, setelah sebelumnya didahului 

dengan penjelasan tentang definisi masalah penelitian. 

1. Masalah Penelitian 

Proses penelitian pada hakekatnya adalah upaya 

untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh 

manusia. Namun demikian tidak semua masalah kehidupan 

dapat atau harus diselesaikan dengan penelitian. Berbagai 

masalah yang bersifat common sense. Cornman sense 

seringkah disebut sesuatu yang dapat diterima akal tanpa 

pembuktian sehingga dianggap sebagai kebenaran saat itu. 

Simpulan itu tidak memerlukan penyelesaian masalah 

dengan penelitian. Contoh sederhana adalah ketika kita 

PHQHPXNDQ� NRQGLVL� ´ODSDU´� PDND� VHPXa orang akan 

GHQJDQ�VHJHUD�PHQ\DWDNDQ�MDZDEDQQ\D�DGDODK�´DQGD�SHUOX�

PDNDQµ�� 7DKDS� SHQHPXDQ� PDVDODK� LQL� VHULQJNDOL� GLVHEXW�

sebagai tahap paling sulit dan paling krusial dalam 

penelitian. 

Lalu apakah yang disebut sebagai masalah penelitian? 

(Sekaran, 2003) menjelaskan bahwa proses penelitian harus 

dimulai dari permasalahan yang bersifat sangat umum, 

kemudian dilanjutkan dengan permasalahan khusus. 

Permasalahan umum merupakan masalah yang jawabnya 

MASALAH DAN 

HIPOTESIS 

PENELITIAN 
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Pembahasan desain penelitian sangat erat kaitannya dengan 

bahasan pada bah sebelumnya dalam buku ini, terutama mengenai 

rumusan masalah. Oleh karena itu sebelum memasuki 

pembahasan desain penelitian disarankan untuk mempelajari dan 

mengerti tentang rumusan masalah dalam suatu penelitian. Pada 

bah ini kita juga akan dikenalkan tentang desain penelitian, 

termasuk definisi dari desain penelitian berserta jenis-jenis 

penelitian. 

 

A. Definisi Desain Penelitian 

Desain riset merupakan langkah utama dalam 

membagikan arah pada permasalahan riset (Karlina, 2015). 

Desain riset merupakan rencana totalitas yang berkaitan 

dengan aspek desain lengkap dari tipe riset, pendekatan 

pengumpulan informasi, desain eksperimental, serta 

pendekatan statistik buat ilustrasi informasi (Surya Dharma, 

MPA, 2008). Desain riset dibutuhkan oleh periset dalam 

membimbingnya dari perspektif tipe informasi yang bisa 

digunakan, tata cara pengumpulan yang bisa diterapkan, dan 

tata cara yang sesuai bagi permasalahan yang dialami serta 

mendapatkan hasil yang kongkrit (Sugiyono, 2010). 

Juliansyah mengemukankan bahwa desain penelitian 

dibagi kedalam dua bagian, yang pertama menyeluruh yaitu 

semua proses pasti dibutuhkan mulai dari tahap perencanaan 

hingga pelaksanaan riset. Termasuk tahapan mencari ide, 

tujuan, lalu merencanakan riset (permasalahan, merumuskan, 

DESAIN 

PENELITIAN 
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Pembahasan tentang instrumentasi dalam penelitian, berarti 

membahas tentang data, karena data mempunyai kedudukan 

penting dalam penelitian. Data merupakan penggambaran 

variabel yang diteliti dan juga berfungsi sebagai alat untuk 

menguji hipotesis. Kebenaran suatu data lebih banyak tergantung 

dari benar tidaknya instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Sementara kualitas hasil penelitian sangat 

ditentukan oleh benar tidaknya suatu data. 

Atas alasan itu, maka dalam setiap penelitian masalah 

instrumen harus mendapatkan penggarapan yang cermat sebelum 

penelitian itu dilakukan. Instrumen adalah alat pengumpul data 

penelitian, sehingga harus dapat dipercaya, benar, dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah (valid). 

 

A. Macam Data Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan data, jadi 

peneliti harus memahami dari bermacam-macam data tersebut, 

berikut adalah macam-macam data yang dapat dikumpulkan 

oleh peneliti, yaitu: 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, 

gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. 

Data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua macam 

(Sugiyono, 2013): 

a. Data Kualitatif Empiris 

Data kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya 

INSTRUMEN 

PENELITIAN 
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A. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, 

mengubah data, membersihkan data dan membuat pemodelan 

data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan 

petunjuk dan cara untuk peneliti mengambil sebuah keputusan 

terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang 

diteliti (Ismayani, 2008) 

Rancangan analisis data merupakan bagian dari 

penelitian yang diimplementasikan baik bentuk tulisan atau 

bukan tulisan. Rancangan analisis data ini telah ada sebelum 

kegiatan pengumpulan data berlangsung serta saat 

merumuskan sebuah teori. Yang berarti, rancangan ini telah 

dipersiapkan mulai dari penentuan jenis data, sumber data dan 

rumusan masalah yang akan diuji. (Hidayat, 2012) 

 

B. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data merupkn tehnik atau cara untuk 

mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data 

yang punya karakter sehingga data yang dihasilkan lebih 

mudah di pahami dan di olah sehingg bisa digunakan untuk 

menemukan solusi dari masalah-masalah penelitin. (Dr.Didin 

Fatihudin, SE., 2015) 

Analisis data juga bisa dimaksudkan sebagai Proses 

untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian 

menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk 

mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan (Solimun, 

ANALISIS DATA 

PENELITIAN 
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