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Kata Pengantar Rektor 
UHAMKA 

 

 

Kebutuhan akan ketersediaan literatur tentang metode penelitian yang memiliki 

contoh-contoh dan dapat diaplikasikan dalam pendidikan dan sosial dirasakan 

sudah sangat mendesak, melihat pada data empiris para Mahasiswa masih 

mengalami kesulitan dalam menyusun Skripsi, Tesis atau Disertasi. 

Melihat perkembangan yang demikikan itu semua Stakeholder pendidikan, 

baik institusi perguruan tinggi pemerintah dan masyarakat merasa perihatin 

bahwa dalam kondisi menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, seorang 

Mahasiswa masih menghadapi kesulitan dalam mencari judul penelitian untuk 

menyusun proposal penelitian. 

Bersamaan dengan hal itu, begitu lemahnya peran ilmuwan dibidang 

penelitian pendidikan dan sosial, padahal disadari bahwa bidang penelitian 

merupakan ujung tombak untuk dapat membuka misteri fenomena pendidikan 

dan sosial yang selama ini menjadi tanda tanya. 

Saya menyambut baik upaya penulisan Buku Metode Penelitian Ilmiah 

ini, yang ditulis oleh Dr. Hj.Connie Chairunnisa., M.M. dengan harapan dapat di 

gunakan oleh semua yang berminat untuk melakukan sebuah penelitian. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pemula maupun pemerhati dibidang 

penelitian. 

Jakarta, 2017 

Rektor 

UHAMKA, 

Prof. Dr. H. Suyatno., M.Pd. 
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Kata Pengantar Penulis 
 

 

 

Research atau penelitian dewasa ini memiliki peranan yang sangat dominan 

dalam menggali berbagai keilmuan, penelitian merupakan petunjuk utama dalam 

penyelesiaan masalah. Penelitian berawal dari adanya permasalahan. Problema di 

dalam ilmu pendidikan dan ilmu sosial sangatlah kompleks, dan perkembangan 

fenomena sosial di Indonesia dituntut untuk mengkaji ulang konsep-konsep teori 

yang ada saat ini. 

Buku Metode Penelitian Ilmiah ini dapat dijadikan pedoman secara 

teoritis dalam penelitian yang mengkaji dibidang pendidikan dan sosial. Buku 

ini menjelaskan secara terinci tentang pengertian penelitian, ragam penelitian, 

unsur-unsur isi proposal penelitian, perumusan permasalahan, penulisan 

tinjauan pustaka, metode penelitian pengembangan, metode penelitian kualitatif, 

metode penelitian kuantitatif, contoh pembuatan abstrak, pembuatan proposal, 

mencari dan menentukan masalah penelitian, menentukan fokus dan rumus 

masalah serta sinopsis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data kualitatif, 

dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hampir semua telahan Bab disertai dengan 

contoh-contoh. 

Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, 

begitu juga para perhati sosial dan pendidikan. Dari dahulu hingga saat ini, 

penelitian atau Research hanya dijadikan sebagai tugas akhir akademis, para 

pemula dan Mahasiswa sering merasa kesulitan ketika akan mengerjakan 

penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini disebabkan 

terbatasnya buku referensi yang memberikan contoh-contoh praktis yang bisa 

dipahami sebagai sumber ilmu pengetahuan di dalam penelitian. 
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Kritik dan saran demi perbaikan edisi mendatang kami harapkan. Semoga 

buku ini bermanfaat. 

Jakarta, 2017 

Dr. Hj.Connie Chairunnisa., M.M 
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Pengertian Tentang Penelitian 
 

 
 

 
 
 

Kata penelitian atau riset dipergunakan dalam pembicaraan sehari-hari untuk 

melingkup Spektrum arti yang luas, yang dapat membuat bingung Mahasiswa, 

terutama Mahasiswa Pasca Sarjana, yang harus mempelajari arti kata tersebut 

dengan tanda-tanda atau petunjuk yang jelas untuk membedakan yang satu 

dengan yang lain. Dapat saja, sesuatu yang dulunya dikenali sebagai penelitian 

ternyata bukan, dan beberapa konsep yang salah tentunya harus dibuang dan 

diganti konsep yang benar. 

Pada dasarnya, manusia selalu ingin tahu dan ini mendorong manusia untuk 

bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaan itu. Salah satu cara untuk mencari 

jawaban adalah dengan mengadakan penelitian. Cara lain yang lebih mudah, 

tentunya, adalah dengan bertanya pada seseorang atau “Bertanya” pada buku, 

tapi kita tidak selalu dapat mendapat jawaban, atau kita mungkin mendapatkan 

jawaban tapi tidak meyakinkan. 

Pengertian penelitian sering dicampur adukan dengan: Pengumpulan data 

atau informasi, studi pustaka, kajian dokumentasi, penulisan makalah, perubahan 

kecil pada suatu produk, dan sebagainya. Kata penelitian atau riset sering 

dikonotasikan dengan bekerja secara eksklusif menyendiri di Laboratorium, di 

Perpustakaan, dan lepas dari kehidupan sehari-hari. 

Menjadi tujuan Bab ini untuk menjelaskan pengertian penelitian dan 

membedakannya dengan hal-hal yang bukan penelitian. Pengertian penelitian 

yang disarankan oleh Leedy (1997:3) sebagai berikut: Penelitian (riset) adalah 

proses yang sistematis meliputi pengumpulan dan analisis informasi (data) 
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dalam rangka meningkatkan pengertian kita tentang fenomena yang kita minati 

atau menjadi perhatian kita. 

Mirip dengan pengertian di atas, Dane (1990: 4) menyarankan definisi sebagai 

berikut: Penelitian merupakan proses kritis untuk mengajukan pertanyaan dan 

berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang fakta dunia. 

Seperti disebutkan di atas, mungkin di masa lalu, kita mendapatkan banyak 

konsep (pengertian) tentang penelitian, yang sebagian dari padanya merupakan 

konsep yang salah. Untuk memperjelas hal tersebut, di bawah ini dikaji pengertian 

yang “Salah” tentang penelitian (menurut kita, kaum akademisi). 

 
 

1.1 PENGERTIAN YANG SALAH TENTANG PENELITIAN 

Secara umum, berdasar konsep-konsep yang “Salah” tentang penelitian, maka 

perlu digaris bawahi empat pengertian sebagai berikut: 

(1) Penelitian bukan hanya mengumpulkan informasi (data) 

(2) Penelitian bukan hanya memindahkan fakta dari suatu tempat ke tempat 

lain 

(3) Penelitian bukan hanya membongkar-bongkar mencari informasi 

(4) Penelitian bukan suatu kata besar untuk menarik perhatian. 

Lebih lanjut kesalahan pengertian tersebut dijelaskan di bawah ini. 
 
 

ad. 1). Penelitian Bukan Hanya Mengumpulkan Informasi (data) 

Pernah suatu ketika, seorang Mahasiswa mengajukan usul (proposal) penelitian 

untuk “Meneliti” sudut kemiringan sebuah Menara pemancar TV di kotanya. Ia 

mengusulkan untuk menggunakan peralatan canggih dari bidang keteknikan 

untuk mengukur kemiringan Menara tersebut. Meskipun peralatannya canggih, 

tetapi yang ia lakukan sebenarnya adalah sebuah pengantar: Apakah Penelitian 

itu? hanyalah suatu Survei (pengumpulan data/informasi) saja, yaitu mengukur 

kemiringan Menara tersebut, dan Survei itu bukan penelitian (tapi bagian dari 

suatu penelitian). 

Para Siswa suatu SD kelas 4 diajak Gurunya untuk melakukan “Penelitian” di 

Perpustakaan. Salah seorang Siswa mempelajari tentang Columbus dari beberapa 

buku. 

Sewaktu pulang ke rumah, ia melapor kepada ibunya bahwa ia baru saja 

melakukan penelitian tentang Columbus. Sebenarnya, yang ia lakukan hanya 
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sekedar mengumpulkan informasi, bukan penelitian. Mungkin Gurunya 

bermaksud untuk mengajarkan keahlian mencari informasi dari pustaka 

(reference skills). 

 

Ad. 2). Penelitian Bukan Hanya Memindahkan Fakta Dari Suatu Tempat Ke Tempat 
Lain. 

Seorang Mahasiswa telah menyelesaikan sebuah makalah tugas “Penelitian” 

tentang teknik-teknik pembangunan bangunan tinggi di Jakarta. Ia telah berhasil 

mengumpulkan banyak artikel dari suatu majalah konstruksi bangunan dan 

secara sistematis melaporkannya dalam makalahnya, dengan disertai teknik 

acuan yang benar. Ia mengira telah melakukan suatu penelitian dan menyusun 

makalah penelitian. Sebenarnya, yang ia lakukan hanyalah mengumpulkan 

informasi/data, merakit kutipan-kutipan pustaka dengan teknik pengacuan 

yang benar. Untuk disebut sebagai penelitian, yang dikerjakannya kurang satu 

hal, yaitu: Interpretasi data Hal ini dapat dilakukan dengan cara antara lain 

menambahkan misalnya: “Fakta yang terkumpul menunjukkan indikasi bahwa 

faktor X dan Y sangat mempengaruhi cara pembangunan bangunan tinggi di 

Jakarta”. Dengan demikian, ia bukan hanya memindahkan informasi/data/fakta 

dari artikel majalah ke makalahnya, tapi juga menganalisis informasi/data/fakta 

sehingga ia mampu untuk menyusun interpretasi terhadap informasi/data/fakta 

yang terkumpul tersebut. 

 

ad. 3).   Penelitian Bukan Hanya Membongkar-Bongkar Mencari Informasi. 

Seorang Menteri menyuruh Stafnya untuk memilihkan empat buah Kotamadya 

(diwilayah Indonesia bagian timur) yang memenuhi beberapa kriteria untuk 

diberi bantuan pembangunan prasarana dasar perkotaan. Stafnya tersebut 

berpikir bahwa ia harus melakukan “Penelitian”. Ia kemudian pergi ke Kantor 

Statistik, membongkar arsip/dokumen statistik Kotamadya-kotamadya yang ada 

di wilayah IBT tersebut. Dengan membandingkan data statistik yang terkumpul 

dengan kriteria yang diberi oleh Menteri, ia berhasil memilih empat Kotamadya 

yang paling memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Staf tersebut melaporkan 

hasil “Penelitiannya” ke Menteri. Sebenarnya yang dilakukan oleh Staf tersebut 

hanyalah mencari data (data searching, rummaging) dan mencocokannya 

(matching) dengan kriteria , dan itu bukan penelitian. 
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ad. 4).  Penelitian Bukan Suatu Kata Besar Untuk Menarik Perhatian. 

Kata “Penelitian” sering dipakai oleh Surat Kabar, Majalah Populer, dan Iklan 

untuk menarik perhatian (“mendramatisir”). Misalnya, berita di Surat Kabar: 

“Presiden akan melakukan penelitian terhadap Pangdam yang ingin ‘Mereteli’ 

kekuasaan Presiden”. Contoh lain: Berita “Semua anggota DPRD tidak perlu lagi 

menjalani penelitian khusus (litsus)”. 

Contoh lain lagi: “Produk ini merupakan hasil penelitian bertahun-tahun” 

(padahal hanya dirubah sedikit formulanya dan namanya diganti agar konsumen 

tidak bosan). 

 

1.2. PENGERTIAN YANG BENAR TENTANG PENELITIAN DAN KARAKTERISTIK 

PROSES PENELITIAN 

Pengertian yang benar tentang penelitian sebagai berikut, menurut Leedy 

(1997:5): Penelitian adalah suatu proses untuk mencapai (secara sistematis dan 

didukung oleh data) jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap 

permasalahan, atau pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena. 

Proses tersebut, yang sering disebut sebagai metodologi penelitian, 

mempunyai delapan macam karakteristik: 

1) Penelitian dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. 

2) Penelitian memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan. 

3) Penelitian mengikuti rancangan prosedur yang spesifik. 

4) Penelitian biasanya membagi permasalahan utama menjadi Sub-sub masalah 

yang lebih dapat dikelola. 

5) Penelitian diarahkan   oleh   permasalahan,   pertanyaan,   atau   hipotesis 

penelitian yang spesifik. 

6) Penelitian menerima asumsi kritis tertentu. 

7) Penelitian memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dalam upaya 

untuk mengatasi permasalahan yang mengawali penelitian. 

8) Penelitian adalah, secara alamiahnya, berputar secara siklus; atau lebih 

tepatnya, Helikal seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 1.1. Siklus Penelitian 
 

 
Apakah sebenarnya penelitian itu? Penelitian dimulai dengan sebuah 

permasalahan: Sebuah pertanyaan yang belum terjawab dipikiran seorang 

peneliti. Penelitian melihat tujuan dalam suatu pernyataan permasalahan. 

Penelitian membagi permasalahan menjadi Sub-sub permasalahan yang lebih 

dapat dikelola Setiap Sub permasalahan mencari petunjuk melalui pertanyaan 

penelitian yang spesifik atau hipotesis yang sesuai. Penelitian mengajukan solusi 

sementara terhadap permasalahan penelitian melalui hipotesis yang sesuai. 

Hipotesis tersebut mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Penelitian 

mencari data diarahkan oleh hipotesis dan dibimbing oleh permasalahan. Data 

dikumpulkan dan diorganisasikan. Penelitian menginterpretasikan arti data, 

yang mengarah pada pengatasan permasalahan, yaitu memberi konfirmasi atau 

menolak hipotesis dan/atau memberi jawaban terhadap permasalahan yang 

memulai penelitian itu. Penelitian berbentuk proses siklus. Penelitian menahan 

sementara hipotesis atau pertanyaan sampai semua data terkumpul dan 

dinterpretasikan. Setelah itu, hipotesis didukung atau ditolak; pertanyaan secara 

memadai terjawab atau tidak. Gambar 1 Siklus penelitian (sumber: Leedy, 1997: 

10, Fig. 1.1) 
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1.3. MACAM TUJUAN PENELITIAN 

Seperti dijelaskan di atas, penelitian berkaitan dengan pertanyaan atau 

keinginantahu manusia (yang tidak ada hentinya) dan upaya (terus-menerus) 

untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan demikian, 

tujuan terujung suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan- 

pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian 

tersebut. Tujuan dapat beranak cabang yang mendorong penelitian lebih lanjut. 

Tidak satu yang mampu mengajukan pertanyaan, apakah penelitian itu? Demikian 

pula tak seorangpun sanggup menemukan semua jawaban bahkan hanya untuk 

satu pertanyaan saja. Maka, kita perlu membatasi upaya kita dengan cara 

membatasi tujuan penelitian. Terdapat bermacam tujuan penelitian, dipandang 

dari usaha untuk membatasi: 

1) Eksplorasi (exploration) 

2) Deskripsi (description) 

3) Prediksi (prediction) 

4) Eksplanasi (explanation) dan 

5) Aksi (action). 

Penjelasan untuk tiap macam tujuan diberikan di bawah ini. Tapi perlu 

kita ingat bahwa penentuan tujuan, salah satunya, dipengaruhi oleh kemajuan 

ilmu pengethaun yang terkait dengan permasalahan yang kita hadapi (“State 

of The Art”). Misal, bila masih “Samar-Samar”, maka kita perlu bertujuan untuk 

menjelajahi (eksplorasi) dulu. Bila sudah pernah dijelajahi dengan cukup, maka 

kita coba terangkan (deskripsikan) lebih lanjut. 

 

1). Eksplorasi 

Seperti disebutkan di atas, bila kita ingin menjelajahi (mengeksplorasi) suatu 

topik (permasalahan), atau untuk mulai memahami suatu topik, maka kita 

lakukan penelitian eksplorasi. Penelitian esplorasi (menjelajah) berkaitan dengan 

upaya untuk menentukan apakah suatu fenomena ada atau tidak. Penelitian 

yang mempunyai tujuan seperti ini dipakai untuk menjawab bentuk pertanyaan 

“Apakah X ada/terjadi?”. Contoh penelitian sederhana (dalam ilmu sosial): Apakah 

laki-laki atau wanita mempunyai kecenderungan duduk dibagian depan kelas 

atau tidak? Bila salah satu pihak atau keduanya mempunyai kecenderungan itu, 

maka kita mendapati suatu fenomena (yang mendorong penelitian lebih lanjut). 

Penelitian eksplorasi dapat juga sangat kompleks. 
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Umumnya, peneliti memilih tujuan eksplorasi karena tiga macam maksud, 

yaitu: (a). Memuaskan keingintahuan awal dan nantinya ingin lebih memahami, 

(b). Menguji kelayakan dalam melakukan penelitian/studi yang lebih mendalam 

nantinya, dan (c). Mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian 

yang lebih mendalam. Hasil penelitian eksplorasi, karena merupakan penelitian 

penjelajahan, maka sering dianggap tidak memuaskan. Kekurang puasan terhadap 

hasil penelitian ini umumnya terkait dengan masalah sampling (representativenes) 

menurut Babbie 1989:80. Tapi perlu kita sadari bahwa penjelajahan memang 

berarti “Pembukaan Jalan”, sehingga setelah “Pintu Terbuka Lebar-lebar” maka 

diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan terfokus pada sebagian dari 

“Ruang Di Balik Pintu Yang Telah Terbuka” Tadi. 

 

2). Deskripsi 

Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci 

atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Sebagai contoh, meneruskan 

contoh pada bahasan penelitian eksplorasi di atas, yaitu misal: Ternyata wanita 

lebih cenderung duduk di bagian depan kelas dari pada laki-laki, maka penelitian 

lebih lanjut untuk lebih memerinci: 

Misalnya, apa batas atau pengertian yang lebih tegas tentang “Bagian Depan 

Kelas”? Apakah duduk di muka tersebut berkaitan dengan macam mata pelajaran? 

Tingkat kemenarikan Guru yang mengajar? Ukuran kelas? Penelitian deskriptif 

menangkap ciri khas suatu objek, seseorang, atau suatu kejadian pada waktu data 

dikumpulkan, dan ciri khas tersebut mungkin berubah dengan perkembangan 

waktu. Tapi hal ini bukan berarti hasil penelitian waktu lalu tidak berguna, dari 

hasil-hasil tersebut kita dapat melihat perkembangan perubahan suatu fenomena 

dari masa ke masa. 

 

3). Prediksi 

Penelitian prediksi berupaya mengidentifikasi hubungan (keterkaitan) yang 

memungkinkan kita berspekulasi (menghitung) tentang sesuatu hal (X) dengan 

mengetahui (berdasar) hal yang lain (Y). Prediksi sering kita pakai sehari-hari, 

misalnya dalam meneriman Mahasiswa baru, kita gunakan Skor minimal tertentu 

yang artinya dengan Skor tersebut, Mahasiswa mempunyai kemungkinan besar 

untuk berhasil dalam studinya (prediksi hubungan antara Skor ujian masuk 

dengan tingkat keberhasilan studi nantinya). 
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4). Eksplanasi 

Penelitian eksplanasi mengkaji hubungan sebab akibat diantara dua fenomena 

atau lebih. Penelitian seperti ini dipakai untuk menentukan apakah suatu 

eksplanasi (keterkaitan sebab akibat) Valid atau tidak, atau menentukan mana 

yang lebih Valid diantara dua (atau lebih) eksplanasi yang saling bersaing. 

Penelitian eksplanasi (menerangkan) juga dapat bertujuan menjelaskan, 

misalnya, “Mengapa” suatu kota tipe tertentu mempunyai tingkat kejahatan lebih 

tinggi dari kota-kota tipe lainnya. Catatan: Dalam penelitian deskriptif hanya 

dijelaskan bahwa tingkat kejahatan di kota tipe tersebut berbeda dengan di kota- 

kota tipe lainnya, tapi tidak dijelaskan “Mengapa” (hubungan sebab akibat) hal 

tersebut terjadi. 

 
5). Aksi 

Penelitian aksi (tindakan) dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan 

penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. 

Penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen tidakan dan mengamati 

hasilnya; berdasar hasil tersebut disusun persyaratan solusi. Misal, diketahui 

fenomena bahwa meskipun suhu udara luar sudah lebih dingin dari suhu ruang, 

orang tetap memakai AC (tidak mematikannya). Dalam eksperimen penelitian 

tindakan dibuat berbagai alat bantu mengingatkan orang bahwa udara luar 

sudah lebih dingin dari udara dalam. Ternyata dari beberapa alat bantu, ada satu 

yang paling dapat diterima. Dari temuan itu disusun persyaratan solusi terhadap 

fenomena di atas. 

 

1.4. HUBUNGAN PENELITIAN DENGAN PERANCANGAN. 

Hasil penelitian, antara lain berupa teori, disumbangkan ke Khazanah ilmu 

pengetahuan, sedangkan ilmu yang ada di Khazanah tersebut dimanfaatkan oleh 

para perancang/perencana/pengembangan untuk melakukan kegiatan dalam 

bidang keahliannya. 

Menurut Zeisel (1981), perancangan mempunyai tiga langkah utama, yaitu: 

Imaging, Presenting dan Testing, sedangkan Imaging dilakukan berdasar Empirical 

Know Ledge. Perancangan/perencanaan/pengembangan, selain menggunakan 

pengetahuan dari Khazanah ilmu pengetahuan, juga mempertimbangkan hal- 

hal lain, seperti estetika, perhitungan ekonomis, dan kadang pertimbangan 

politis, dan lain-lain. Terhadap hasil perencanaan/perancangan/pengembangan 

juga dapat dilakukan penelitian evaluasi yang hasilnya juga akan memperkaya 

Khazanah ilmu pengetahuan. 
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2.1. RAGAM PENELITIAN MENURUT BIDANG ILMU 

Secara umum, Ilmu-ilmu dapat dibedakan antara Ilmu-ilmu dasar dan Ilmu- 

ilmu terapan. Termasuk kelompok ilmu dasar, antara lain ilmu-ilmu yang 

dikembangkan difakultas-fakultas MIPA (Mathematika, Fisika, Kimia, Geofosika, 

Biologi, dan Geografi). Kelompok ilmu terapan meliputi antara lain: Ilmu-ilmu 

teknik, Ilmu Kedokteran, Ilmu Teknologi Pertanian. 

Ilmu-ilmu dasar dikembangkan lewat penelitian yang biasa disebut sebagai 

“Penelitian Dasar” (basic research), sedangkan penelitian terapan (applied 

research) menghasilkan ilmu-ilmu terapan. Penelitian terapan (misalnya di bidang 

fisika bangunan) dilakukan dengan memanfaatkan ilmu dasar (misal: fisika). 

Oleh para perancang teknik, misalnya, ilmu terapan dan ilmu dasar dimanfaatkan 

untuk membuat rancangan keteknikan (misal: rancangan bangunan). Tentu saja, 

dalam merancang, para ahli teknik bangunan tersebut juga mempertimbangkan 

hal-hal lain, misalnya: Keindahan, biaya, dan sentuhan budaya. Catatan: Suria 

Sumantri (1978:29) menamakan penelitian dasar tersebut di atas sebagai 

“Penelitian Murni” (penelitian yang berkaitan dengan “Ilmu Murni”, contohnya: 

fisikateori). 

Pada perkembangan keilmuan terbaru, sering sulit mengkatagorikan ilmu 

dasar dibedakan dengan ilmu terapan hanya dilihat dari fakultasnya saja. Misal, 

di Fakultas Biologi dikembangkan ilmu biologi teknik (Biotek), yang mempunyai 

ciri-ciri ilmu terapan karena sangat dekat dengan penerapan ilmunya ke praktek 

nyata (perancangan produk). Demikian juga, dulu ilmu farmasi dikatagorikan 
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sebagai ilmu dasar, tapi kini dimasukkan sebagai ilmu terapan karena dekat 

dengan terapannya dibidang industri. Karena makin banyaknya hal-hal yang 

masuk pertimbangan keproses perancangan/perencanaan, selain ilmu-ilmu dasar 

dan terapan, produk-produk perancangan/perencanaan dapat menjadi objek 

penelitian. Penelitian seperti ini disebut sebagai penelitian evaluasi (evaluation 

research) karena mengkaji dan mengevaluasi produk-produk tersebut untuk 

menggali pengetahuan/teori “Yang Tidak Terasa” melekat pada produk-produk 

tersebut (selain ilmu-ilmu dasar dan terapan yang sudah ada sebelumnya). 

Bila tidak melihat apakah penelitian dasar atau terapan, maka macam 

penelitian menurut bidang ilmu dapat dibedakan langsung sesuai macam ilmu. 

Contoh: Penelitian pendidikan, penelitian keteknikan, penelitian ruang angkasa, 

pertanian, perbankan, kedokteran, keolahragaan, dan sebagainya (Arikunto, 

1998:11). 

Ilmu dapat dibentuk lewat penelitian induktif atau penelitian deduktif. 

Diterangkan secara sederhana, penelitian induktif adalah penelitian yang 

menghasilkan teori atau Hipotesis, sedangkan penelitian deduktif merupakan 

penelitian yang menguji (mengetes) teori atau hipotesis (Buckley dan kawan- 

kawan., 1976:21). Penelitian deduktif diarahkan oleh hipotesis yang kemudian 

teruji atau tidak teruji selama proses penelitian. Penelitian induktif diarahkan 

oleh keingintahuan ilmiah dan upaya peneliti dikonsentrasikan pada prosedur 

pencarian danalisis data (Buckley dan kawan-kawan., 1976:23). Setelah suatu 

teori lebih mantap (dengan penelitian deduktif) manusia secara alamiah ingin 

tahu lebih banyak lagi atau lebih rinci, maka dilakukan lagi penelitian induktif, dan 

seterusnya beriterasi sehingga Khazanah ilmu pengetahuan semakin bertambah 

lengkap. 

Secara lebih jelas, penelitian deduktif dilakukan berdasar logika deduktif, 

dan penelitian induktif dilaksanakan berdasar penalaran induktif (Leedy, 1997: 

94-95). Logika deduktif dimulai dengan Premis Mayor (teori umum); dan 

berdasar Premis Mayor dilakukan pengujian terhadap sesuatu (premis minor) 

yang diduga mengikuti Premis Mayor tersebut. Misal, dulu kala terdapat Premis 

Mayor bahwa bumi berbentuk datar, maka Premis Minornya misalnya adalah bila 

kita berlayar terus-menerus kearah barat atau timur maka akan sampai pada tepi 

bumi. Kelemahan dari logika deduktif adalah bila Premis Mayornya keliru. 

Kebalikan dari logika deduktif adalah penalaran induktif. Penalaran induktif 

dimulai dari observasi empiris (lapangan) yang menghasilkan banyak data 

(premis minor). Dari banyak data tersebut dicoba dicari makna yang sama 
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(premis mayor) yang merupakan teori sementara (hipotesis), yang perlu diuji 

dengan logika deduktif. 

 
 

2.2. RAGAM PENELITIAN MENURUT BENTUK DATA (KUANTITATIF ATAU KUALITATIF) 

Macam penelitian dapat pula dibedakan dari “Bentuk” datanya, dalam arti data 

berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Data kuantitatif diartikan sebagai 

data yang berupa angka yang dapat diolah dengan matematika atau statistik, 

sedangkan data kualitatif adalah sebaliknya (yaitu: datanya bukan berupa angka 

yang dapat diolah dengan matematika atau statistik). Meskipun demikian, kadang 

dilakukan upaya kuantifikasi terhadap data kualitatif menjadi data kuantitatif. 

Misal, persepsi dapat diukur dengan membubuhkan angka dari 1 sampai 5. 

Penelitian yang datanya berupa data kualitatif disebut penelitian kuantitatif. 

Dalam penelitian seperti itu, sering dipakai statistik atau pemodelan matematik. 

Sebaliknya,penelitian yang mengolah data kualitatif disebut sebagai penelitian 

kualitatif. 

Berkaitan dengan macam paradigma (positivisme, rasionalisme, fnomenologi) 

yang dibahas dibagian berikut, macam penelitian dapat dikombinasikan, 

misal: Penelitian rasionalisme kuantitatif, Penelitian rasionalisme kualitatif 

(misal: penelitian yang mengkait pola kota atau pola desain bangunan), dengan 

macam paradigma (positivisme, rasionalisme, fenomenologi) yang dibahas 

dibagian berikut, macam penelitian dapat dikombinasikan, misal: Penelitian 

rasionalisme kuantitatif, penelitian rasionalisme kualitatif (misal: penelitian 

yang mengkait pola kota atau pola desain bangunan). 

 
 

2.3. RAGAM PENELITIAN MENURUT PARADIGMA KEILMUAN 

Menurut Muhajir (1990), terdapat tiga macam paradigma keilmuan yang 

berkaitan dengan penelitian, yaitu: (1). Positivisme, (2). Rasionalisme, dan (3). 

Fenomenologi. Ketiga macam penelitian ini dapat dibedakan dalam beberapa 

sudut pandang (a). Sumber kebenaran/teori, dan (b). Teori yang dihasilkan dari 

penelitian. 

Dari sudut pandang sumber kebenaran, paradigma positivisme percaya 

bahwa kebenaran hanya bersumber dari empiris sensual, yaitu yang dapat 

ditangkap panca indera, sedangkan paradigma rasionalisme percaya bahwa 

sumber kebenaran tidak hanya empiris sensual, tapi juga empiris logikal 
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(pikiran: abstraksi, simplifikasi), dan empirietik (idealisasi realitas). Paradigma 

fenomenologi menambah semua empiris yang dipercaya sebagai sumber 

kebenaran oleh rasionalisme dengan satu lagi yaitu empiris Transcendental 

(keyakinan; atau yang berkaitan dengan Ke-Tuhanan). 

Dari pandangan teori yang dihasilkan, penelitian dengan berbasis paradigma 

positivisme atau rasionalisme, keduanya menghasilkan sumbangan kepada 

khazanah ilmu nomotetik (prediksi dan hukum-hukum dari generalisasi). Di lain 

pihak, penelitian berbasis fenomenologi tidak berupaya membangun ilmu dari 

generalisasi, tapi ilmu idiografik (khusus berlaku untuk objek yang diteliti). Sering 

ditanyakan manfaat dari ilmu yang berlaku lokal dibandingkan ilmu yang berlaku 

umum (general). Keduanya saling melengkapi, karena ilmu lokal menjelaskan 

kekhasan objek dibandingkan yang umum. Misal, kini sedang berkembang 

ilmu tentang ASEAN (ASEAN studies). Manfaat dari ilmu semacam ini dapat 

dicontohkan sebagai berikut: Di Negara Barat, banyak orang ingin berdagang di 

ASEAN; agar berhasil baik, mereka perlu mempelajari tatacara/kebiasaan/kultur 

berdagang di ASEAN, maka mereka mempelajari ilmu lokal yang menjelaskan 

perbedaan tatacara perdagangan di kawasan tersebut dibanding tatacara 

perdagangan yang umum di dunia. Untuk lebih menjelaskan perbedaan antar 

ketiga macam penelitian berbasis tiga macam paradigma yang berbeda tersebut, 

di bawah ini (lihat Tabel Ragam-1) satu-per satu dibahas lebih lanjut, terutama 

dari (a). Kerangka teori sebagai persiapan penelitian, (b). Kedudukan objek 

dengan lingkungannya, (c). Hubungan objek dan peneliti, dan (d). Generalisasi 

hasil sumber: Muhadjir (1990). 

Tabel Ragam-1: Perbedaan Antar Tiga Macam Penelitian Berbasis Paradigma Yang 
Berbeda (positivisme, rasionalisme, dan fenomenologi) Dari Segi Positivisme Rasionalisme 

Fenomenologi 

Tabel: 2.1. 

Ragam Perbedaan Antar Tiga Macam Penelitian Berbasis Paradigma Berbeda 
 

Dari segi Positivisme Rasionalisme Fenomenalogi 

Kerangka teori 
sebagai persiapan 
penelitian kerangka 
teori 

Kerangka teori 
dirumuskan sespesifik 
mungkin, dan menolak 
ulasan meluas yang 
tidak relevan 

Konsep sualisasi teoritik 
(sebagai grand theory 
atau grand concepts) 
diperlukan 

Kerangka teori 
sebelum penelitian 
tidak diperkenankan 
(hasil penelitian 
dapat menjadi produk 
artifisial, jauh dari sifat 
naturalnya) penelitian 
dapat menjadi produk 
artifisial, jauh dari sifat 
naturalnya) 
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Kedudukan 
objek dengan 
lingkungannya 

Objek dispesifikkan dan 
dipisahkan dari objek- 
objek lain yang tidak 
diteliti 

Objek dilihat dalam 
konteksnya (konstruksi 
teoritik yang lebih 
mencakup) 

Objek dilihat dalam 
konteks naturalnya 
(pendekatan holistik) 

Hubungan objek 
dan peneliti 

Pemilahan subjek 
peneliti dari objek 
penelitiannya dan 
pendukungnya 

Pemilahan subjek peneliti 
dari objek penelitiannya 
dan pendukungnya 

Bersatunya subjek 
peneliti dengan subjek 
pendukung objek 
penelitiannya (untuk 
penghayatan objek) 

Generalisasi hasil Generalisasi satu tahap 
(berpangkal dari objek 
spesifik, dan berakhir 
pada hasil analisis objek 
pula) 

Generalisasi dua tahap: 
(1). Generalisasi dari 

objek spesifik atas 
hasil uji makna 
empirik, 

(2). Pemaknaan hasil uji 
reflektif kerangka 
konsepsualisasi 
teoritik (grand 
theory) dengan 
pemaknaan indikasi 
empirik 

Tidak bertujuan 
membuat generalisasi 
(karena hasil penelitian 
berupa ilmu lokal/ 
khas). 

Catatan: isi tabel di atas disarikan dari Muhadjir (1990: 13-34). 
 

 

2.4. RAGAM PENELITIAN MENURUT STRATEGI (OPINI, EMPIRIS, ARSIP, 

LOGIKA INTERNAL) 

Buckley dan kawan-kawan. (1976:23) menjelaskan arti metodologi, strategi, 

Domain, teknik,sebagai berikut: 

1) Metodologi merupakan kombinasi tertentu yang meliputi strategi, Domain, 

dan teknik yang dipakai untuk mengembangkan teori (induksi) atau menguji 

teori (deduksi). 

2) Strategi terkait dengan sifat alamiah yang esensial dari data dan proses data 

tersebut dikumpulkan dan diolah. 

3) Domain berkaitan dengan sumber data dan lingkungannya. 

4) Teknik terkait dengan alat pengumpulan dan pengolahan data. Teknik 

dibedakan dua macam, yaitu: 

a) Teknik “Formal” merupakan teknik yang diterapkan secara objektif dan 

menggunakan data kuantitatif. 

b) Teknik “Informal” merupakan teknik yang diterapkan secara subjektif 

dan menggunakan data kualitatif. 
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Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa strategi berkaitan dengan 

“Cara” kita melakukan pengembangan atau pengujian teori. Berkaitan 

dengan strategi, ragam penelitian dapat dibedakan menjadi empat, yaitu 

penelitian: (1). Opini, (2). Empiris, (3). Kearsipan, dan (4). Analitis. 

 

1. Penelitian Opini 

Bila peneliti mencari pandangan atau persepsi orang-orang terhadap suatu 

permasalahan, maka ia melakukan penelitian opini. Orang-orang tersebut dapat 

merupakan kelompok atau perorangan (jadi domain-nya dapat berupa kelompok 

atau individual). 

Terdapat banyak ragam metode/teknik yang dapat dipakai untuk penelitian 

opini perorangan, salah satunya yang populer dan formal adalah: Metode 

penelitian Survei (survey research). 1. Selain itu, penjaringan persepsi perorangan 

yang informal dapat dilakukan dengan teknik wawancara. Untuk mengumpulkan 

opini kelompok, secara formal, dapat dipakai metode Delphi. Metode ini dilakukan 

terhadap kelompok pakar, untuk mengembangkan konsensus atau tidak adanya 

konsensus dengan menghindari pengaruh opini antar pakar. 2. Teknik informal 

untuk menggali opini kelompok dapat dilakukan antara lain dengan curah gagas 

(brains torming). 3. Cara ini dilakukan dengan (a). Menfokuskan pada satu 

masalah yang jelas, (b). Terima semua ide, tanpa disangkal, tanpa melihat layak 

atau tidak, dan (c). Katagorikan ide-ide tersebut. 

 

2. Penelitian Empiris 

Empiris terkait dengan observasi atau kejadian yang dialami sendiri oleh peneliti. 

Penelitian empiris dapat dibedakan dalam tiga macam bentuk, yaitu: Studi kasus, 

studi lapangan, dan studi Laboratorium. Ketiga macam penelitian ini dapat 

dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu: (a). Keberadaan rancangan eksperimen, 

dan (b). Keberadaan kendali eksperimen seperti terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.2: 

Ragam Perbedaan antar Tiga macam Penelitian Empiris 
 

Macam Penelitian empiris 
Keberadaan rancangan 
(design) eksperimen 

Keberadaan kendali (control) 
eksperimen 

Studi Kasus Tidak ada Tidak ada 

Studi Lapangan Ada Tidak ada 

Studi Laboratorium Ada Ada 

Sumber: Buckley dan kawan-kawan. (1976:24) 
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Teknik observasi merupakan teknik yang dapat dipakai untuk ketiga macam 

penelitian empiris di atas. Selain itu, untuk studi lapangan dapat dipakai teknik 

studi waktu dan gerak (time and motion study), misal dibantu dengan peralatan 

Kamera Video, TV sirkuit tertutup, atau alat “Penangkap” kejadian (sensor) dan 

perekam yang lain. Untuk studi Laboratorium dapat dilakukan antara lain dengan 

simulasi (misal dengan komputer). 

 

3. Penelitian Kearsipan 

“Arsip”, dalam hal ini, diartikan sebagai rekaman fakta yang disimpan. Kita 

bedakan tiga tipe arsip, yaitu: (1). Primer, (2). Sekunder, dan (3). Fisik. Dua tipe 

yang pertama berkaitan dengan arsip tertulis, Tape, dan bentuk-bentuk lain 

dokumentasi. Arsip primer adalah rekaman fakta langsung oleh perekamnya 

(misal: data perkantoran), sedangkan arsip sekunder merupakan hasil rekaman 

orang/pihak lain. Tipe ketiga, yaitu arsip fisik, dapat berupa Batu Candi, Jejak 

Kaki, dan sebagainya. 

Teknik informal dalam penelitian ini berupa antara lain: Scanning dan 

observasi. Teknik formal untuk arsip tertulis primer dapat dilakukan dengan 

metode analisis isi (content analysis). Terhadap arsip sekunder dapat dilakukan 

teknik Sampling, sedangkan terhadap arsip fisik dapat dilakukan antara lain 

dengan pengukuran erosi dan akresi (untuk penelitian arkeologi). 

 

4. Penelitian Analitis 

Terdapat problema penelitian yang tidak dapat dipecahkan dengan penelitian 

opini, empiris atau kearsipan. Penelitian tersebut perlu dipecahkan secara analitis, 

yaitu dilakukan dengan cara memecah problema menjadi Sub-sub problema 

(atau variabel-variabel) dan dicari karakteristik tiap Sub problema (variabel) 

dan keterkaitan antar Sub problema (variabel). Penelitian analitis sangat 

menggantungkan diri pada logika internal penelitinya, sehingga subjektivitas 

peneliti perlu dihindari. Untuk itu, penelitian analitis perlu mendasarkan diri 

pada filsafat atau logika. 

Terdapat berbagai teknik formal dalam penelitian analitis, antara lain: logika 

matematis, pemodelan matematis, dan teknik organisasi formal (flow charting, 

analisis jaringan, strategi pengambilan keputusan, algoritma, heuristik). Catatan: 

Riset operasi merupakan pengembangan dari penelitian analitis. Teknik informal 

untuk penelitian analitis meliputi antara lain: skenario, dialektik, metode 

dikotomus, metode teralogis lihat Buckley dan kawan-kawan. (1976:27). 
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2.5. RAGAM PENELITIAN MENURUT LAIN-LAIN 

Dalam literatur terdapat banyak ragam penelitian menurut berbagai sudut 

pandang, dan tidak semua ragam dapat dibahas disini. Pembahasan lain-lain 

hanya akan melihat ragam penelitian bersumber dari tiga pustaka, yaitu buku 

Arikunto (1998), Surya brata (1983) 4, dan Yin (1989) 5. 

1. Ragam Penelitian menurut pendekatan sumber: Arikunto (1998:9-10) 

a. Penelitian dengan pendekatan Longitudinal (satu objek penelitian 

dilihat bergerak sejalan dengan waktu) 

b. Penelitian dengan pendekatan penampang silang (cross sectional yaitu 

banyak objek penelitian dilihat pada satu waktu yang sama). 

2. Ragam Penelitian sumber: Surya Brata (1983:15-64) 

a. Historis (membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan 

objektif) 

b. Deskriptif (membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenaifakta dan sifat populasi atau daerah tertentu) 

c. Perkembangan (menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan dan/atau 

perubahan sebagai fungsi waktu) 

d. Kasus/Lapangan (mempelajari secara intensif latar belakang keadaan 

sekarangdan interaksi lingkungan suatu objek) 

e. Korelasional (mengkaji tingkat keterkaitan antara variasi suatu faktor 

dengan variasi faktor lain berdasar koefisien korelasi) 

f. Eksperimental sungguhan (menyelidiki kemungkinan hubungan sebab 

akibat dengan melakukan kontrol/kendali) 

g. Eksperimental semu (mengkaji kemungkinan hubungan sebab akibat 

dalam keadaan yang tidak memungkinkan ada kontrol/kendali, tapi 

dapat diperoleh informasi pengganti bagi situasi dengan pengendalian) 

h. Kausal komparatif (menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat, 

tapi tidak dengan jalan eksperimen dilakukan dengan pengamatan 

terhadap data dari faktor yang diduga menjadi penyebab, sebagai 

pembanding) Tindakan (mengembangkan keterampilan baru atau 

pendekatan baru dan diterapkan langsung serta dikaji hasilnya). 

16 



 

 

 
 
 

Bab 2 Ragam Penelitian 

 

Tabel 2.3 

Ragam Penelitian Berkaitan Dengan Bentuk Permasalahan 
 

Macam penelitian 
Bentuk 
permasalahan 

Perlu kontrol terhadap 
kejadian perilaku? 

Berfokus pada kejadian 
saa tini? 

Eksperimen How, Why Ya Ya 

Deskripsi/Survei Who, What, Where, 
How many, How 
Much 

Tidak Ya 

Analisis Kearsipan Who, What, Where, 
How many, How 
Much 

Tidak Ya/Tidak 

Historis How, Why Tidak Tidak 

Studi Kasus How, Why Tidak Ya 

Sumber: Yin (1998: 15-20) 
 

 
2.6. RAGAM PENELITIAN & SYARAT PENELITIAN 

Melihat banyak ragam penelitian dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai 

pendapat para penulis, maka kita perlu hati-hati dalam menyebut ragam penelitian 

kita, karena dengan istilah yang sama tapi orang lain mungkin menangkap artinya 

secara berbeda. Sering pula untuk satu pengertian yang sama tapi diberi istilah 

yang berbeda. 

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa penelitian perlu dilakukan dengan 

syarat: 

1) Sistematik (menuruti prosedur tertentu, tidak ruwet), dan 

2) Objektif (tidak subjektif, dengan sampel yang cukup, dipublikasikan agar 

dapat dievaluasi oleh kelompok pakar bidangnya/peer) Catatan: syarat 

menjadi peneliti yang baik meliputi antara lain: mampu berpikir sistematis, 

dan jujur. 

17 



 

 

 

 
 

Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan Dan Sosial 
18 



 

 

3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsur-Unsur Isi Proposal 
Penelitian 

 

 
 

3.1. UNSUR-UNSUR PROPOSAL PENELITIAN. 

Proposal atau usulan penelitian diperlukan untuk mengawali suatu kegiatan 

penelitian. Propsoal tersebut perlu dikaji atau dievaluasi oleh pembimbing 

penelitian atau evaluator dari pihak Sponsor pemberi dana. Untuk memperlancar 

evaluasi atau kajian, proposal perlu mengikuti format tertentu dalam hal susunan 

isi, pengetikan, dan pengesahan (yang diminta oleh pembimbing atau evaluator). 

Dalam Bab ini hanya format susunan isi yang dibahas, sedangkan untuk format 

pengetikan dan pengesahan silahkan mengacu pada pedoman yang berlaku. 

Untuk membahas format susunan isi proposal penelitian, pertama di 

bahas unsur-unsur proposal beserta keterkaitan antar unsur tersebut. Bahasan 

selanjutnya menyangkut tiap unsur, tetapi dibahas secara singkat dan dalam 

keterkaitannya dengan unsur-unsur lainnya. Bahasan yang lebih panjang lebar 

dan terfokus hanya pada unsur-unsur yang dianggap terpenting diberikan pada 

bab-bab tersendiri. 

3.2. UNSUR-UNSUR ISI PROPOSAL DAN KETERKAITANNYA. 

Secara umum, isi proposal penelitian meliputi, unsur-unsur sebagai berikut 

(menurut Pedoman penulisan tesis yang dikeluarkan oleh program Pasca Sarjana 

UGM, 1997): 

1). Judul 

2). Latar belakang & perumusan permasalahan (keaslian, dan faedah yang dapat 

diharapkan) 
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3). Tujuan dan Lingkup penelitian 

4). Tinjauan Pustaka 

5). Landasan Teori 

6). Hipotesis 

7). Cara penelitian 

8). Jadwal penelitian 

9). Daftar Pustaka 

10) Lampiran 
 
 

3.3. JUDUL, LATAR BELAKANG, DAN RUMUSAN PERMASALAHAN 

Bagian pertama atau awal sebuah proposal dimulai dengan (1). Judul, disusul 

dengan latar belakang, (3). Rumusan masalah, (4). Keaslian penelitian, dan (5). 

Manfaat penelitian. 

 
(1). Judul Proposal Penelitian 

Judul merupakan gerbang pertama seseorang membaca sebuah proposal 

penelitian karena merupakan gerbang pertama, maka judul proposal penelitian 

perlu dapat menarik minat orang lain untuk membaca. Judul perlu singkat 

tapi bermakna dan tentu saja harus jelas terkait dengan isinya. Judul karya 

ilmiah berbeda dengan judul novel atau semacamnya dalam hal kejelasan 

kaitannya dengan isi. Judul novel cenderung menarik minat pembaca dengan 

mencerminkan suatu “Misteri” tentang isinya sehingga pembaca tergelitik ingin 

tahu isinya. Contoh Judul Novel: “Di Balik Kegelapan Malam”. Judul penelitian 

ilmiah biasanya tidak perlu dimulai dengan kata “Studi”, “Penelitian”, “Kajian”, dan 

sebagainya karena hal itu terlalu berlebihan. Demikian pula contohnya dalam 

dunia Novel, tidak ada judul yang berbunyi “Novel Tentang Di Balik Kegelapan 

Malam”. 

Judul sering berubah-ubah, makin singkat, dan makin tajam (sejalan dengan 

makin tajamnya rumusan permasalahan). Bila memang tidak dapat dipersingkat, 

meskipun tetap panjang, maka judul dapat dibuat bertingkat, yaitu judul utama, 

dan anak judul. Penghalusan atau perubahan judul juga perlu mempertimbangkan 

bahwa judul tersebut akan diakses (dicari) dengan komputer, sehingga pakailah 

kata atau istilah yang umum dalam bidang ilmunya. 
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(2) Latar belakang. 

Dua pertanyaan perlu dijawab dalam rangka mengisi bagian latar belakang ini, 

yaitu: Mengapa kita memilih permasalahan ini? Apakah ada opini independen 

yang menunjang diperlukannya penelitian ini? Untuk menjawab pertanyaan 

“Mengapa kita memilih permasalahan ini?”, maka langkah pertama, kita perlu 

memilih bidang keilmuan yang kita ingin lakukan penelitiannya. 

Pemilihan bidang tersebut diteruskan ke Sub bidang dan seterusnya hingga 

sampai pada topik tertentu yang kita minati. Langkah kedua, kita perlu melakukan 

kajian terhadap pustaka berkaitan. Kemajuan terakhir ilmu pengetahuan dalam 

topik tersebut untuk mencari peluang pengembangan atau pemantapan teori. 

Minar maupun peluang tersebut sering kali didorong oleh isu nyata dan 

aktual yang muncul dijurnal ilmiah terbaru atau artikel koran bermutu atau 

pidato penting dan aktual, atau direkomendasikan oleh penelitian sebelumnya. Ini 

semua merupakan opini independen yang menunjang diperlukannya penelitian 

yang diusulkan tersebut. 

 
(3). Rumusan Permasalahan 

Rumusan permasalahan perlu dituliskan secara singkat, jelas, mudah dipahami 

dan mudah dipertahankan. Rumusan yang tersamar terkandung dalam alinea 

tidak diharapkan karena memaksa pembaca untuk mencari sendiri dan 

menginterpretasikan sendiri bagian-bagian dari alinea atau kalimat-kalaimat 

yang bersifat rumusan permasalahan. Tuliskanlah rumusan permasalahan 

sebagai kalimat terakhir dari bagian ini agar mudah dibaca (dan mudah dicari) 

bahasan lebih panjang lebar tentang cara-cara merumuskan permasalahan 

termuat di Bab tersendiri. 

 
(4). Keaslian Penelitian. 

Dalam bagian ini, pada dasarnya, perlu kita tunjukkan (dengan dasar kajian 

pustaka) bahwa permasalahan yang akan kita teliti belum pernah diteliti 

sebelumnya. Tapi bila sudah pernah diteliti, maka perlu kita tunjukkan bahwa 

teori yang ada belum mantap dan perlu diuji kembali. Kondisi sebaliknya juga 

berlaku, yaitu bila permasalahan tersebut sudah pernah diteliti dan teori yang 

ada telah dianggap mantap, maka kita perlu mengganti permasalahan (dalam 

arti: mencari judul lain). 
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(5). Manfaat Penelitian 

Dalam bagian ini perlu ditunjukkan manfaat atau Faedah yang diharapkan dari 

penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan atau pembangunan 

negara. Manfaat bagi ilmu pengetahuan dapat berupa penemuan/pengembangan 

teori baru atau pemantapan teori yang telah ada. Bagi pembangunan negara, 

apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan langsung ke praktek nyata? atau bila 

tidak langsung, jalur atau batu-batu loncatannya apa saja? 

 

3.4. TUJUAN DAN LINGKUP PENELITIAN 

Tujuan penelitian berkaitan dengan kedudukan permasalahan penelitian dalam 

Khazanah ilmu pengetahuan yang tercermin dalam tinjauan pustaka. Kedudukan 

permasalahan dilihat dari pandangan tertentu mempunyai lima macam 

kemungkinan, yaitu; ekplorasi (masih “meraba-raba”), deskripsi (menjelaskan 

lebih lanjut), eksplanasi (mengkonfirmasikan teori), prediksi (menjelaskan 

hubungan sebab akibat), dan aksi (aplikasi ke tindakan). Pandangan yang lain 

(Castetter dan Heisler, 1984:9) membedakan tujuan penelitian (purpose of study) 

menjadi sembilan, yaitu: 

1). Mengkaji (examine), mendeskripsikan (describe), atau menjelaskan (explain) 

suatu fenomena unik; 

2). Meluaskan generalisasi suatu temuan tertentu; 

3). Menguji validitasi suatu teori; 

4). Menutup kesenjangan antar teori (penjelasan, explanasions) yang ada; 

5). Memberikan penjelasan terhadap bukti-bukti yang bertentangan; 

6). Memperbaiki metodologi yang keliru; 

7). Memperbaiki interpretasi yang keliru; 

8). Mengatasi kesulitan dalam praktek; 

9). Memperbarui informasi, mengembangkan bukti longitudinal (dari masa ke 

masa). 

Sering kali untuk mencapai tujuan memerlukan waktu yang “Terlalu” 

lama atau memerlukan tenaga yang “Terlalu” besar. Agar penelitian dapat 

dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap pencapaian 

tujuan. Pembatasan tersebut dilakukan dengan membatasi lingkup penelitian. 

Pernyataan batasan lingkup ini juga berfungsi untuk lebih mempertajam rumusan 

permasalahan. 
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3.5. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis dan bersifat diskusi tentang hasil- 

hasil penelitian sebelumnya dan terkait serta ilmu pengetahuan mutakhir (berupa 

pustaka) yang terkait dengan permasalahan. Tinjauan pustaka berbeda dengan 

resensi pustaka. Resensi pustaka membahas pustaka satu demi satu, sedangkan 

tinjauan pustaka membahas pustaka-pustaka pertopik (bukan perpustaka), 

dalam bentuk debat atau diskusi antar pustaka tentang suatu topik tertentu. 

Urutan topik diatur secara sitematis, dalam arti terdapat suatu kerangka yang 

jelas dalam merangkai topik-topik tersebut dalam suatu sistem. 

Menurut Castetter dan Heisler (1984), tinjauan pustaka berfungsi: 

1). Untuk mempelajari sejarah permasalahan penelitian (sehingga dapat 

ditunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum pernah diteliti atau bila 

sudah pernah, teori yang ada belum mantap); 

2). Untuk membantu pemilihan cara penelitian (dengan belajar dari pengalaman 

penelitian sebelumnya); 

3). Untuk memahami kerangka atau latar belakang teoritis dari permasalahan 

yang diteliti (hasil pemahaman tersebut dituliskan tersendiri sebagai 

“landasan teori”); 

4). Untuk memahami kelebihan atau kekurangan studi-studi terdahulu (tidak 

semua penelitian menghasilkan temuan yang mantap); 

5). Untuk menghindarkan duplikasi yang tidak perlu (hasil fungsi ini dituliskan 

sebagai “Keaslian penelitian”); 

6) Untuk memberi penalaran atau alasan pemilihan permasalahan (hasil fungsi 

ini dituliskan sebagai “latar belakang”). 

Catatan: Pustaka-pustaka yang diacu dalam tinjauan pustaka harus termuat 

informasinya dalam “Daftar Pustaka”. Cara pengacuan secara konsisten perlu 

mengikuti corak (style) tertentu.yang dianjurkan dalam pedoman penulisan 

tesis atau proposal penelitian. 

 

Landasan Teori Dan Hipotesis 

Seperti diterangkan dibagian “Tinjauan Pustaka”, landasan teori diangkat 

(disarikan) dari tinjauan pustaka tentang kerangka teori yang melatar belakangi 

(menjadi landasan) bagi permasalahan yang diteliti. Landasan teori merupakan 

satu set teori yang dipilih oleh peneliti sebagai tuntunan untuk mengerjakan 
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penelitian lebih lanjut dan juga termasuk untuk menulis hipotesis. Landasan teori 

dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan. 

Catatan: Untuk beberapa macam penelitian (misal penelitian yang berbasis 

paradigma fenomenologi) tidak boleh atau tidak perlu mempunyai landasan teori 

dan hipotesis. 

Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori 

atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara (dugaan) terhadap 

permasalahan yang diteliti. Karena diangkat dari landasan teori, maka hipotesis 

merupakan “Kesimpulan Teoritik” (hasil perenungan teoritis) yang perlu diuji 

dengan kenyataan empirik. Hipotesis masih perlu diuji kebenarannya, maka isi 

hipotesis harus bersifat dapat diuji atau dapat dikonformasikan. 

Menurut Borg dan Gall (dalam Arikunto, 1998:70), penulisan hipotesis perlu 

mengikuti persayaratan sebagai berikut: 

a). Dirumuskan secara singkat tapi jelas; 

b). Dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel atau 

lebih; 

c). Didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau peneliti 

yang terkait tercantum dalam landasan teori atau tinjauan pustaka). 

 

Cara Penelitian Dan Jadwal Penelitian 

Secara umum, dalam cara penelitian perlu dijelaskan: 

1). Ragam penelitian yang dianut (Amirin, 1986:89, menyebutkannya sebagai 

“Corak” penelitian lihat Bab “Ragam Penelitian”; 

2). Variabel-variabel yang diteliti; 

3). Sumber data (tempat variabel berada; populasi dan sampelnya); 

4). Instrumen atau alat yang dipakai dalam pengumpulan data/Survei (termasuk 

antara lain: kuesioner); 

5). Cara pengumpulan data atau Survei; 

6). Cara pengolahan dan analisis data. 

Butir ke 5 dan 6 di atas juga dicerminkan dalam bentuk jadwal penelitian. 

Jadwal penelitian menguraikan kegiatan dan waktu yang direncanakan dalam: 

(a). Tahap-tahap penelitian, (b). Rincian kegiatan pada setiap tahap, dan (c). 

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tiap tahap. Jadwal dapat 

dipresentasikan dalam bentuk tabel/matriks atau uraian narasi. 
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Daftar Pustaka Dan Lampiran 

Daftar pustaka memuat informasi pustaka-pustaka yang diacu dalam proposal 

penelitian. Kadang kala untuk menunjukkan bahwa peneliti membaca banyak 

pustaka, maka dalam daftar pustaka dituliskan juga pustaka-pustaka yang 

nyatanya tidak diacu dalam narasi proposal. Hal ini tidak dianjurkan untuk 

dilakukan, karena sudah umum bahwa peneliti tentu membaca banyak pustaka 

dalam rangka penelitiannya. 

Dalam daftar pustaka, biasanya, buku dan majalah tidak dipisahkan dalam 

daftar sendiri-sendiri. Untuk penulisan daftar pustaka terdapat banyak corak 

tata penulisan ikutilah petunjuk yang berlaku dan terapkan corak tersebut secara 

konsisten. 

Lampiran dapat diisi dengan materi yang “Kurang Penting” dalam arti “Boleh 

Dibaca Atau Tidak Dibaca”. Biasanya lampiran memuat antara lain: Kuesioner dan 

daftar sumber data yang akan dikunjungi atau diambil datanya. Sebaiknya jumlah 

halaman lampiran tidak terlalu banyak agar tidak terasa lebih penting dibanding 

dengan isi utamanya. 

 

Hubungan Antara Proposal Dan Laporan Penelitian 

Penyusunan proposal sebenarnya merupakan kegiatan yang menerus, meskipun 

pada saat yang telah ditetapkan kita harus memasukkan proposal untuk dievaluasi. 

Proposal yang telah selesai dievaluasi dan diterima untuk dilaksanakan tetap 

harus dikembangkan penulisannya. Isi proposal akan menjadi bahan awal bagi 

penulisan laporan penelitian, yaitu terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1: 

Hubungan Antara Isi Proposal Dengan Isi Laporan Penelitian 
 

Isi Laporan penelitian Isi Proposal sebagai bahan awal laporan penelitian 

Bab I. Pendahuluan • Latar belakang, rumusan permasalahan, keaslian penelitian dan 
faedah yang diharapkan 

 

Bab II Tinjauan Pustaka  Tujuan dan lingkup penelitian 
 Tinjauan Pustaka 
 Landasan Teori 
 Hipotesis 

 
Bab III Metode Penelitian Cara 
penelitian 

 Cara penelitian 
 Jadwal penelitian 

 
Lampiran  Lampiran 

Catatan: Bahan awal tersebut perlu dikembangkan terus sejalan dengan berjalannya penelitian. 
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Perumusan Permasalahan 
 

 
 

 

 
Setelah peneliti menentukan bidang penelitian (problem area) yang diminatinya, 

kegiatan berikutnya adalah menemukan permasalahan (problem finding atau 

problem generation). Penemuan permasalahan merupakan salah satu tahap 

penting dalam penelitian. Situasinya jelas: Bila permasalahan tidak ditemukan, 

maka penelitian tidak perlu dilakukan. Pentingnya penemuan permasalahan juga 

dinyatakkan oleh ungkapan: “Berhasilnya perumusan permasalahan merupakan 

setengah dari pekerjaan penelitian”. Penemuan permasalahan juga merupakan 

Tes bagi suatu bidang ilmu; seperti diungkapkan oleh Mario Bunge (dalam: 

Buckley dan kawan-kawan., 1976,14) dengan pernyataan: “Kriteria terbaik 

untuk menjajagi apakah suatu disiplin ilmu masih hidup atau tidak adalah 

dengan memastikan apakah bidang ilmu tersebut masih mampu menghasilkan 

permasalahan? Tidak satupun permasalahan akan tercetus dari bidang ilmu yang 

sudah mati”. 

Permasalahan yang ditemukan, selanjutnya perlu dirumuskan ke dalam suatu 

pernyataan (problem statement). Dengan demikian, pembahasan isi Bab ini akan 

dibagi menjadi dua bagian: (1). Penemuan permasalahan, dan (2). Perumusan 

permasalahan. 

 
 

4.1. PENEMUAN PERMASALAHAN 

Kegiatan untuk menemukan permasalahan biasanya didukung oleh Survai ke 

Perpustakaan untuk menjajagi perkembangan pengetahuan dalam bidang yang 
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akan diteliti, terutama yang diduga mengandung permasalahan. Perlu dimengerti, 

dalam hal ini, bahwa publikasi berbentuk buku bukanlah informasi yang terbaru 

karena penerbitan buku merupakan proses yang memakan waktu cukup lama, 

sehingga buku yang terbit misalnya hari ini ditulis sekitar satu atau dua tahun 

yang lalu. Perkembangan pengetahuan terakhir biasanya dipublikasikan sebagai 

artikel dalam majalah ilmiah; sehingga suatu (usulan) penelitian sebaiknya 

banyak mengandung bahasan tentang artikel-artikel (terbaru) dari majalah- 

majalah (jurnal) ilmiah bidang yang diteliti. 

Kegiatan penemuan permasalahan, seperti telah disinggung di atas, 

didukung oleh Survai ke Perpustakaan untuk mengenali perkembangan bidang 

yang diteliti. Pengenalan ini akan menjadi bahan utama deskripsi “Latar Belakang 

Permasalahan” dalam usulan penelitian. 

Permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai kesenjangan antara fakta 

dengan harapan, antara Tren perkembangan dengan keinginan pengembangan, 

antara kenyataan dengan ide. Sutrisno Hadi (1986:3) mengidentifikasikan 

permasalahan sebagai perwuju dan “Ketiadaan, kelangkaan, ketimpangan, 

ketertinggalan, kejanggalan, ketidakserasian, kemerosotan dan semacamnya”. 

Seorang peneliti yang berpengalaman akan mudah menemukan permasalahan 

dari bidang yang ditekuninya; dan seringkali peneliti tersebut menemukan 

permasalahan secara “Naluriah”; tidak dapat menjelaskan bagaimana cara 

menemukannya. Cara-cara menemukan permasalahan ini, telah diamati oleh 

Buckley dan kawan-kawan., (1976), yang menjelaskan bahwa penemuan 

permasalahan dapat dilakukan secara “Formal’ maupun ‘Informal’. Cara formal 

melibatkkan prosedur yang menuruti metodologi tertentu, sedangkan cara 

informal bersifat Subjektif dan tidak “Rutin”. Dengan demikian, cara formal lebih 

baik kualitasnya dibanding cara informal. Rincian cara-cara yang diusulkan 

Buckley dan kawan-kawan. Dalam kelompok formal dan informal terlihat pada 

gambar di bawah ini. Bukley dan kawan-kawan., (1976:16-27) menjelaskan cara- 

cara penemuan permasalahan baik formal maupun informal sebagai diuraikan 

dibagian berikut ini. Setelah permasalahan ditemukan, kemudian perlu dilakukan 

pengecekan atau evaluasi terhadap permasalahan tersebut sebelum dilakukan 

perumusan permasalahan. 

Oleh karena itu tentunya pendapat Bukley, dan kawan-kawan ini perlu disimak 

dan diperlajari dimulai dari penemuan permasalahan, baik dari penemuan 

permasalahan formal seperti rekomendasi suatu Riset, Analogi, Renovasi, 

Dialektika, Ektrapolasi, Morfologi, Dekomposisi, dan Agregasi, sedangkan dari 
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penemuan permasalahan informal seperti konjektur, fenomenologi, Consensus, 

dan pengalaman. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat gambar di bawah ini. 

 
Penemuan Permasalahan Perumusan Permasalahan 

 

 

Gambar Permasalahan 4.1: Beberapa cara penemuan permasalahan (Sumber: Buckley dan 
kawan-kawan.(1976: 5) 

 

 
Cara-cara Formal Penemuan Permasalahan 

Cara-cara formal (menurut metodologi penelitian) dalam rangka menemukan 

permasalahan dapat dilakukan dengan alternatif-alternatif berikut ini: 

1). Rekomendasi suatu riset. Biasanya, suatu laporan penelitian pada Bab 

terakhir memuat kesimpulan dan saran. Saran (rekomendasi) umumnya 

menunjukan kemungkinan penelitian lanjutan atau penelitian lain yang 

berkaitan dengan kesimpulan yang dihasilkan. Saran ini dapat dikaji sebagai 

arah untuk menemukan permasalahan. 

2). Analogi adalah suatu cara penemuan permasalahan dengan cara “Mengambil” 

pengetahuan dari bidang ilmu lain dan menerapkannya kebidang yang 

diteliti. Dalam hal ini, dipersyaratkan bahwa kedua bidang tersebut 

haruslah sesuai dalam tiap hal-hal yang penting. Contoh permasalahan yang 
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ditemukan dengan cara analogi ini, misalnya: “Apakah Proses perancangan 

perangkat lunak komputer dapat diterapkan pada proses perancangan 

arsitektural” (seperti diketahui perencanaan perusahaan dan perencanaan 

arsitektural mempunyai kesamaan dalam hal sifat pembuatan keputusannya 

yang Judgmental). 

3). Renovasi. Cara renovasi dapat dipakai untuk mengganti komponen yang 

tidak cocok lagi dari suatu teori. Tujuan cara ini adalah untuk memperbaiki 

atau meningkatkan kemantapan suatu teori. Misal suatu teori menyatakan 

“Ada korelasi yang signifikan antara arah pengembangan bangunan rumah 

tipe tertentu dalam perumahan Sub inti dengan tipe bangunan rumah 

asal penghuninya” dapat direnovasi menjadi permasalahan “Seberapa 

korelasi antara arah pengembangan bangunan rumah tipe tertentu dalam 

perumahan Sub inti dengan tipe bangunan rumah asal penghuninya dengan 

tingkat pendidikan penghuni yang berbeda”. Dalam contoh di atas, kondisi 

yang “umum” diganti dengan kondisi tingkat pendidikan yang berbeda. 

4). Dialektik, dalam hal ini, berarti tandingan atau sanggahan. Dengan cara 

dialektik, peneliti dapat mengusulkan untuk menghasilkan suatu teori yang 

merupakan tandingan atau sanggahan terhadap teori yang sudah ada. 

5). Ekstrapolasi adalah cara untuk menemukan permasalahan dengan membuat 

Tren (trend) suatu teori atau Tren permasalahan yang dihadapi. 

6). Morfologi adalah suatu cara untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan 

kombinasi yang terkandung dalam suatu permasalahan yang rumit, 

kompleks. 

7). Dekomposisi merupakan cara penjabaran (pemerincian) suatu pemasalahan 

kedalam kommponen-komponennya. 

8). Agregasi merupakan kebalikan dari dekomposisi. Dengan cara agregasi, 

peneliti dapat mengambil hasil-hasil peneliti atau teori dari beberapa bidang 

(beberapa penelitian) dan “Mengumpulkannya” untuk membentuk suatu 

permasalahan yang lebih rumit, kompleks. 

 

Cara-cara Informal Penemuan Permasalahan 

Cara-cara informal (subjektif) dalam rangka menemukan permasalahan 

dapat dilakukan dengan alternatif-alternatif berikut ini: 

1). Konjektur (naluriah). Seringkali permasalahan dapat ditemukan secara 

konjektur (naluriah), tanpa dasar-dasar yang jelas. Bila kemudian, dasar- 
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dasar atau latar belakang permasalahan dapat dijelaskan, maka penelitian 

dapat diteruskan secara alamiah. Perlu dimengerti bahwa naluri merupakan 

fakta apresiasi individu terhadap lingkungannya. Naluri, menurut Buckley, 

dan kawan-kawan, (1976,19), merupakan alat yang berguna dalam proses 

penemuan permasalahan. 

2). Fenomenologi. Banyak permasalahan baru dapat ditemukan berkaitan 

dengan fenomena kejadian, perkembangan) yang dapat diamati. Misal: 

Fenomena pemakaian komputer sebagai alat bantu analisis dapat dikaitkan 

untuk mencetuskan permasalahan misal: Seperti apakah pola dasar pendaya- 

gunaan komputer dalam proses perancangan arsitektural. 

3). Konsensus juga merupakan sumber untuk mencetuskan permasalahan. 

Misal, terdapat konsensus bahwa kemiskinan bukan lagi masalah bagi 

Indonesia, tapi kualitas lingkungan yang merupakan masalah yang perlu 

ditanggulangi (misal hal ini merupakan konsensus nasional). 

4). Pengalaman. Tak perlu diragukan lagi, pengalaman merupakan sumber 

bagi permasalahan. Pengalaman kegagalan akan mendorong dicetuskannya 

permasalahan untuk menemukan penyebab kegagalan tersebut. Pengalaman 

keberhasilan juga akan mendorong studi perumusan sebab-sebab 

keberhasilan. Umpan balik dari Klien, misal, akan mendorong penelitian 

untuk merumuskan komunikasi arsitek dengan klien yang lebih baik. 

 
 

4.2. PENGECEKAN HASIL PENEMUAN PERMASALAHAN 

Permasalahan yang telah ditemukan selalu perlu dicek apakah permasalahan 

tersebut dapat (patut) untuk diteliti (researchable). Pengecekan ini, biasanya, 

didasarkan pada tiga hal: (I). Faedah, (II). Lingkup, dan (III). Kedalaman. 

Pengecekan Faedah ditelitinya suatu permasalahan dikaitkan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan atau penerapan pada praktek 

(pembangunan). Ditanyakan: Apakah penelitian atas permasalahan tersebut 

akan berfaedah untuk ilmu pengetahuan, misal Dapat merevisi, memperluas, 

memperdalam pengetahuan yang ada, atau menciptakan pengetahuan baru. 

Dicek pula: Apakah penelitian tersebut mempunyai aplikasi Teoritikal dan atau 

praktikkal. Suatu penelitian agar dapat diterima oleh pemberi dana atau pemberi 

“Nilai’’ perlu mempunyai Faedah yang jelas (penjelasan faedah diharapkan bukan 

hanya bersifat “Klise”). 

31 



 

 

 
 
 

Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan Dan Sosial 

 
Peneliti yang belum berpengalaman sering mencetuskan permasalahan 

yang berlingkup terlalu luas, yang memerlukan masa penelitian yang sangat 

lama (di luar jangkauan). Misal: Penelitian untuk “Menemukan cara terbaik 

pelaksanaan pembangunan rumah tinggal” akan memerlukan waktu yang “Tak 

Terhingga” karena harus membandingkan semua kemungkinan cara pelaksanaan 

pembangunan rumah tinggal. Lingkup penelitian, biasanya, cukup sempit, tapi 

diteliti secara mendalam. Faktor kedalaman penelitian juga merupakan salah satu 

yang perlu dicek. Penelitian, bukan faktor kedalaman penelitian juga merupakan 

salah satu yang perlu dicek. 

Penelitian, bukan sekedar mengumpulkan data, menyusunnya dan 

memprosesnya untuk mendapatkan hasil, tetapi diperlukan pula adanya 

interpretasi (pembahasan) atas hasil. Penelititan perlu dapat menjawab: Apa 

arti semua fakta yang terkumpul. Dengan pengertian ini, suatu pengukuran 

kemiringan menara pemancar TV belum dianggap mempunyai kedalaman yang 

cukup (hanya merupakan pengumpulan data dan pelaporan hasil pengukuran). 

Tetapi, penelitian tentang “pengaruh kemiringan menara pemancar TV 

Perumusan permasalahan terhadap kualitas siaran” merupakan penelitian 

karena memerlukan interpretasi terhadap persepsi pirsawan atas kualitas siaran 

yang dipengaruhi oleh kemiringan. 

Indikasi permasalahan yang belum merupakan permasalahan penelitian 

ditunjukkan oleh Leedy (1997: 46-48), yaitu: 

1). Yang bersifat hanya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk mengerti 

lebih banyak tentang suatu topik; 

2). Yang jawabnya ya atau tidak; 

3). Pembandingan dua set data tanpa intepretasi; 

4). Pengukuran koefisien korelasi antara dua set data. 
 
 

4.3. PERUMUSAN PERMASALAHAN 

Perumusan masalah merupakan pernyataan singkat suatu masalah yang akan 

diteliti. Perumusan masalah atau pertanyaan penelitian merupakan tahap akhir 

penemuan setelah peneliti memilih bidang dan pokok masalah yang diteliti. 

Kriteria penelitian yang baik menghendaki rumusan masalah atau pertanyaan 

penelitian yang jelas dan tidak Ambigu. Agar memudahkan peneliti dalam 

menentukan konsep teoritis yang ditelaah dan memilih metode penguji data yang 

tepat, masalah penelitian sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang 
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mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dapat berupa lebih dari satu 

pertanyaan, tetapi tidak harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Beberapa 

peneliti merumuskan masalah yang dirumuskan dalam penelitian sangat berguna 

untuk menghilangkan kebinggungan kita akan sesuatu hal. 

Yang dimaksud dengan masalah dalam penelitian berbeda dengan masalah 

dalam pengertian sehari-hari. Dalam pengertian sehari-hari masalah atau 

problem diartikan sebagai hal-hal atau masalah, atau problem yang dihadapi 

seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Bukan pula masalah dalam pengertian 

problem yang dihadapi peneliti karena tidak ada biaya untuk penelitian, atau 

tidak mendapat ijin dari instansi terkait. 

Di dalam penelitian masalah diartikan sebagai pertanyaan, yang belum ada 

jawabannya, yang diajukan atau yang dilemparkan untuk mendapatkan jawaban. 

Namun menurut Taliziduhu Ndraha adalah perihal masih gelapnya berbagai hal, 

baik berbagai aspek konsep atau variabel itu sendiri, maupun dalam hubungannya 

dengan konsep/variabel lain. 

Setelah mengetahui arti masalah dalam penelitian maka persoalan 

selanjutnya adalah bagaimana cara merumuskan masalah, dan faktor-faktor apa 

saja yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian. 

Sering dijumpai usulan penelitian yang memuat “Latar Belakang 

Permasalahan” secara panjang lebar tetapi tidak diakhiri (atau disusul) oleh 

rumusan (pernyataan) permasalahan. Pernyataan permasalahan sebenarnya 

merupakan kesimpulan dari uraian “Latar Belakang” tersebut. Castetter dan 

Heisler (1984,11) menerangkan bahwa pernyataan permasalahan merupakan 

ungkapan yang jelas tentang hal-hal yang akan dilakukan peneliti. Cara terbaik 

unutk mengungkapkan pernyataan tersebut adalah dengan pernyataan yang 

sederhana dan langsung, tidak berbelit-belit. 

Pernyataan permasalahan dari suatu penelitian merupakan “Jantung” 

penelitian dan berfungsi sebagai pengarah bagi semua upaya dalam kegiatan 

penelitian tersebut. Pernyataan permasalahan yang jelas (tajam) akan sanggup 

memberi arah (gambaran) tentang macam data yang diperlukan, cara 

pengolahannya yang cocok, dan memberi batas lingkup tertentu pada temuan 

yang dihasilkan. Contoh ungkapan permasalahan yang jelas, tajam, diberikan 

oleh Sumiarto (1985) yang meneliti dalam bidang perumahan pedesaan. 

Permasalahan yang dikemukakannya, sebagai berikut: “Kesimpulan yang dapat 
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ditarik sebagai permasalahan P3D (perintisan pemugaran perumahan desa) yang 

dapat memberikan arah pada studi yang akan dilakukan adalah mempertanyakan 

keberhasilan dari tujuan P3D. Secara lebih spesifik dapat dikemukakan beberapa 

(sub) permasalahan sebagai berikut: 

(a). Apakah setelah menerima bantuan P3D, kondisi mereka akan menjadi lebih 

baik, dalam arti adanya peningkatan dalam cara bermukim yang lebih baik 

serta lebih sehat? 

(b). Apakah bantuan yang diberikan oleh P3D telah memberikan hasil sesuai 

seperti yang diharapkan, yaitu penerima bantuan telah memberikan respon 

yang positif yang berupa tenaga, material, bahkan finansial, sehingga lebih 

dari apa yang diberikan oleh P3D. 

(c). Lebih jauh lagi, apakah P3D telah mampu membangkitkan efek berlifat ganda 

(multiplier effect), sehingga masyarakat yang tidak menerima bantuan P3D 

terangsang secara Swadata menyelenggarakan sendiri peningkatan kondisi 

rumah dan lingkungannya?” (Sumiarto 1985, 17-18) 

 

Bentuk Rumusan Permasalahan 

Contoh pernyataan permasalahan di atas mengambil bentuk satu pernyataan 

disusul oleh beberapa pertanyaan. Castette dan Heisler (1984,11) menjelaskan 

bahwa secara keseluruhan ada 5 macam bentuk pernyataan permasalahan, yaitu: 

(1). Bentuk satu pertanyaan (question); 

(2). Bentuk satu pertanyaan umum disusul oleh beberapa pertanyaan yang 

spesifik; 

(3). Bentuk satu penyataan (statement) disusul oleh beberapa pertanyaan 

(question). 

(4). Bentuk hipotesis; dan 

(5). Bentuk pernyataan umum disusul oleh beberapa hipotesis. 

Bentuk hipotesis nampaknya jarang dipakai lagi pula, biasanya perletakan 

hipotesis dalam laporan atau usulan penelitian tidak menempati posisi yang 

biasa ditempati oleh pernyataan permasalahan. Hal yang lain, bentuk pertanyaan 

seringkali dapat diwujudkan (diubah) pula sebagai bentuk pernyataan. Dengan 

demikian, secara umum, hanya ada dua bentuk pernyataan permasalahan: 

(1). Bentuk satu pertanyaan atau pernyataan 

Misal: (a). Pertanyaan: “Seberapa pengaruh tingkat penghasilan pada 
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perubahan fisik rumah perumahan KPR?” “Faktor-faktor apa saja dan 

seberapa besar pengaruh masing-masing faktor pada persepsi penghuni 

terhadap Desain rumah Sub inti?” (b). Pernyataan (biasanya diungkapkan 

sebagai “maksud”) “Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

pengaruh tingkat penghasilan pada perubahan fisik rumah perumahan KPR. 

“Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dan 

seberapa besar pengaruh masing-masing faktor pada persepsi terhadap 

Desain rumah Sub inti.” 

(2). Bentuk satu pertanyaan atau pernyataan umum disusul oleh beberapa 

pertanyaan atau pernyataan yang spesifik (Catatan: kebanyakan 

permasalahan terlalu besar atau kompleks sehingga perlu dirinci) Misal: 

Permasalahan umum: Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil Desain 

seorang arsitek dan seberapa pengaruh tiap-tiap faktor? Lebih spesifik lagi, 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: (a). Apakah 

sekian faktor yang mempengaruhi hasil Desain seorang arsitek secara umum 

di Amerika Serikat terjadi pula di Indonesia? (b). Seberapa besar pengaruh 

faktor-faktor tersebut mempengaruhi hasil Desain arstiek di Indonesia? 

 

Karakteristik Rincian Permasalahan 

Karakteristik tiap rincian permasalahan atau Sub-problema (menurut Leedy, 

1997: 56-57) sebagai berikut: 

1). Setiap rincian permasalahan haruslah merupakan satuan yang dapat diteliti 

(a. researchable unit). 

2). Setiap rincian terkait dengan interpretasi data. 

3). Semua rincian permasalahan perlu terintegrasi menjadi satu kesatuan 

permasalahan yang lebih besar (sistemik). 

4). Rincian yang penting saja yang diteliti (tidak perlu semua rincian 

permasalahan diteliti) 

5). Hindari rincian permasalahan yang pengatasannya tidak realistik. 
 
 

Contoh Rumusan Permasalahan 

Di bawah ini diberikan beberapa contoh rumusan masalah, sebagai berikut: 

permasalahan sebagai berikut: Apakah kalsium Hidroksida berpengaruh 

terhadap sifat Sitoksitasnya?” 
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Sumber: Sri Hadiati Prayitno dan Wahjono Sosromidjojo, 1988, “Tes Sitoksitas 

Bahan Kalsium Hidrosida dengan menggunakan Kultur sel Fibroblast Embrio 

Ayam Kampung (Gallus Domesticus) in Vitro”, Berkala Penelitian Pasca Sarjana 

Universitas Gadjah Mada, Jilid I, Nomor 1, halaman 34. Dengan penelitian ini ingin 

diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi perilaku ibu-ibu dalam 

menangani Diare pada bayi dan anak balita. 

 

Keterkaitan Antara Rumusan Permasalahan Dengan Hipotesis Dan Temuan Peneli- 
tian 

Bila penelitian telah selesai dilakukan, maka   dalam   laporan   penelitian 

perlu ditunjukkan “Benang Merah” (keterkaitan yang jelas) antara rumusan 

permasalahan dengan Hipotesis (sebagai “jawaban” sementara terhadap 

permasalahan penelitian). Rincian dalam permasalahan perlu berkaitan 

lengasung dengan rincian dalam hipotesis, dalam arti, suatu rincian dalam 

hipotesis menjawab suatu rincian dalam permasalahan. Demikian pula, perlu 

diperlihatkan keterkaitan tiap rincian dalam temuan (sebagai jawaban nyata 

terhadap permasalahan) dengan tiap rincian dalam rumusan permasalahan. 

Baik permasalahan, hipotesis dan temuan sebagai upaya pengembangan 

atau pengujian teori berkaitan secara Sub Stantif dengan tinjauan pustaka 

(sebagai kajian terhadap isi khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian). 

Kaitan Sub Stantif diartikan sebagai hubungan “Isi”, tidak perlu dalam bentuk 

keterkaitan antar rincian. 
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Penulisan Tinjauan Pustaka 
 

 
 

 

 

Tinjauan pustaka mempunyai arti: Peninjauan kembali pustaka-pustaka yang 

terkait (review of related literature). Sesuai dengan arti tersebut, suatu tinjauan 

pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka (laporan 

penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan tidak selalu harus 

tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi tetapi termasuk pula 

yang seiring dan berkaitan (collateral). Fungsi peninjauan kembali pustaka yang 

berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam penelitian, seperti dinyatakan 

oleh Leedy (1997) bahwa semakin banyak seorang peneliti mengetahui, mengenal 

dan memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

(yang berkaitan erat dengan topik penelitiannya), semakin dapat dipertanggung 

jawabkan caranya meneliti permasalahan yang dihadapi. 

Walaupun demikian, sebagian penulis (usulan penelitian atau karya tulis) 

menganggap tinjauan pustaka merupakan bagian yang tidak penting sehingga 

ditulis “Asal Ada” saja atau hanya untuk sekedar membuktikan bahwa penelitian 

(yang diusulkan) belum pernah dilakukan sebelumnya. Pembuktian keaslian 

penelitian tersebut sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa kegunaan 

tinjauan pustaka. Kelemahan lain yang sering pula dijumpai adalah dalam 

penyusunan, penstrukturan atau pengorganisasian tinjauan pustaka. 

Banyak penulisan tinjauan pustaka yang mirip resensi buku (dibahas buku 

per buku, tanpa ada kaitan yang bersistem) atau mirip daftar pustaka (hanya 

menyebutkan siapa penulisnya dan di pustaka mana ditulis, tanpa membahas apa 

yang ditulis). 
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Berdasar kelemahan-kelemahan yang sering dijumpai di atas, tulisan ini 

berusaha menganggap tinjauan pustaka merupakan bagian yang tidak penting 

sehingga ditulis “Asal Ada” saja atau hanya untuk sekedar membuktikan bahwa 

penelitian (yang diusulkan) belum pernah dilakukan sebelumnya. Pembuktian 

keaslian penelitian tersebut sebenarnya hanyalah salah satu dari beberapa 

kegunaan tinjauan pustaka. Kelemahan lain yang sering pula dijumpai adalah 

dalam penyusunan, penstrukturan atau pengorganisasian tinjauan pustaka. 

Banyak penulisan tinjauan pustaka yang mirip resensi buku (dibahas buku 

per buku, tanpa ada kaitan yang bersistem) atau mirip daftar pustaka (hanya 

menyebutkan siapa penulisnya dan dipustaka mana ditulis, tanpa membahas 

apa yang ditulis). Berdasar kelemahan-kelemahan yang sering dijumpai di 

atas, tulisan ini berusaha untuk memberikan kesegaran pengetahuan tentang 

cara-cara penulisan tinjauan pustaka yang lazim dilakukan. Cakupan tulisan ini 

meliputi empat hal, yaitu: (a). Kegunaan, (b). Organisasi tinjauan pustaka, (c). 

Kaitan tinjauan pustaka dengan daftar pustaka, dan (d). Cara pencarian bahan- 

bahan pustaka, terutama dengan memanfaatkan teknologi informasi. 

 
 

5.1. KEGUNAAN TINJAUAN PUSTAKA 

Leedy (1997, hal. 71) menerangkan bahwa suatu tinjauan pustaka mempunyai 

kegunaan untuk: 

(1). Mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian 

yang (akan) kita lakukan; dalam hal ini, diperlihatkan pula cara penelitian- 

penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode 

penelitiannya; 

(2). Membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai 

dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip 

penelitian yang kita hadapi; 

(3). Mengungkapkan sumber-sumber data (atau judul-judul pustaka yang 

berkaitan) yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya; 

(4). Mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang 

kita hadapi. Yang mungkin dapat dijadikan nara sumber atau dapat ditelusuri 

karya-karya tulisnya yang lain yang mungkin terkait); 

(5). Memperlihatkan kedudukan penelitian yang (akan) kita lakukan dalam 

sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat 

penelitian ini berada; 

38 



 

 

 
 
 

Bab 5 Penulisan Tinjauan Pustaka 

 

(6). Menungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum 

kita kenal sebelumya; 

(7). Membuktikan keaslian penelitian (bahwa penelitian yang kita lakukan 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya); dan 

(8). Mampu menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih karena telah 

ada pihak-pihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut dan 

mereka telah mencurahkan tenaga, waktu dan biaya untuk meneliti topik 

tersebut. Dalam penjelasan yang hampir serupa, Castetter dan Heisler 

(1984, hal. 38-43) menerangkan bahwa tinjauan pustaka mempunyai enam 

kegunaan, yaitu: 

(1). Mengkaji sejarah permasalahan; 

(2). Membantu pemilihan prosedur penelitian; 

(3). Mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan; 

(4). Mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu; 

(5). Menghindari duplikasi penelitian; dan 

(6). Menunjang perumusan permasalahan. 

Karena penjelasan Castetter dan Heisler di atas lebih jelas, maka pembahasan 

lebih lanjut tentang kegunaan tinjauan pustaka dalam tulisan ini mengacu 

pada penjelasan mereka. Satu persatu kegunaan (yang saling kait mengkait) 

tersebut dibahas dalam bagian berikut ini: 

 

Kegunaan 1:  Mengkaji Sejarah Permasalahan 

Sejarah permasalahan meliputi perkembangan permasalahan dan perkembangan 

penelitian atas permasalahan tersebut. Pengkajian terhadap perkembangan 

permasalahan secara kronologis sejak permasalahan tersebut timbul sampai 

pada keadaan yang dilihat kini akan memberi gambaran yang lebih jelas tentang 

perkembangan materi permasalahan (tinjauan dari waktu ke waktu: berkurang 

atau bertambah parah; apa penyebabnya). Mungkin saja, tinjauan seperti ini 

mirip dengan bagian “Latar Belakang Permasalahan” yang biasanya ditulis di 

bagian depan suatu usulan penelitian. Bedanya: Dalam tinjauan pustaka, kajian 

selalu mengacu pada pustaka yang ada. 

 
Kegunaan 2:  Membantu Pemilihan Prosedur Penelitian 

Dalam merancang prosedur penelitian (research design), banyak untungnya 
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untuk mengkaji prosedur-prosedur (pendekatan) yang pernah dipakai oleh 

peneliti terdahulu dalam meneliti permasalahan yang hampir serupa. Pengkajian 

meliputi kelebihan dan kelemahan prosedur yang dipakai dalam menjawab 

semua permasalahan. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan prosedur- 

prosedur tersebut, kemudian dapat dipilih, diadakan penyesuaian, dan dirancang 

suatu prosedur yang cocok untuk penelitian yang dihadapi. 

 
Kegunaan 3: Mendalami Landasan Teori Yang Berkaitan Dengan Pemasalahan 

Salah satu karakteristik penelitian adalah kegiatan yang dilakukan haruslah 

berada pada konteks ilmu pengetahuan atau teori yang ada. Pengkajian pustaka, 

dalam hal ini, akan berguna bagi pendalaman pengetahuan seutuhnya (unified 

explanation) tentang teori atau bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

permasalahan. Pengenalan teori-teori yang tercakup dalam bidang atau area 

permasalahan diperlukan untuk merumuskan landasan teori sebagai basis 

perumusan hipotesa atau keterangan empiris yang diharapkan. 

 
Kegunaan 4: Mengkaji Kelebihan Dan Kekurangan Hasil Penelitian Terdahulu 

Dibagian awal tulisan ini disebutkan bahwa kegunaan tinjauan pustaka yang 

dikenal umum adalah untuk membuktikan bahwa penelitian (yang diusulkan) 

belum pernah dilakukan sebelumnya. Pembuktian keaslian penelitian ini 

bersumber pada pengkajian terhadap penelitian-penelitian yang pernah 

dilakukan. Bukti yang dicari bisa saja berupa kenyataan bahwa belum pernah 

ada penelitian yang dilakukan dalam permasalahan itu, atau hasil penelitian yang 

pernah ada belum mantap atau masih mengandung kesalahan atau kekurangan 

dalam beberapa hal dan perlu diulangi atau dilengkapi. 

Dalam penelitian yang akan dihadapi sering diperlukan pengacuan terhadap 

prosedur dan hasil penelitian yang pernah ada (lihat kegunaan 2). Kehati-hatian 

perlu ada dalam pengacuan tersebut. Suatu penelitian mempunyai lingkup 

keterbatasan serta kelebihan dan kekurangan. Evaluasi yang tajam terhadap 

kelebihan dan kelemahan tersebut akan berguna terutama dalam memahami 

tingkat kepercayaan (level of significance) hal-hal yang diacu. Perlu dikaji dalam 

penelitian yang dievaluasi apakah temuan dan kesimpulan berada di luar lingkup 

penelitian atau temuan tersebut mempunyai dasar yang sangat lemah. 

Evaluasi ini menghasilkan penggolongan pustaka ke dalam dua kelompok: 

1. Kelompok Pustaka Utama (Significant literature); dan 

2. Kelompok Pustaka Penunjang (Collateral Literature). 
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Kegunaan 5: Menghindari Duplikasi Penelitian 

Kegunaan yang kelima ini, agar tidak terjadi duplikasi penelitian, sangat jelas 

maksudnya. Masalahanya, tidak semua hasil penelitian dilaporkan secara luas. 

Dengan demikian, publikasi atau seminar atau jaringan informasi tentang hasil- 

hasil penelitian sangat penting. Dalam hal ini, peneliti perlu mengetahui sumber- 

sumber informasi pustaka dan mempunyai hubungan (access) dengan sumber- 

sumber tersebut. Tinjauan pustaka, berkaitan dengan hal ini, berguna untuk 

membeberkan seluruh pengetahuan yang ada sampai saat ini berkaitan dengan 

permasalahan yang dihadapi (sehingga dapat menyakinkan bahwa tidak terjadi 

duplikasi). 

 
Kegunaan 6:  Menunjang Perumusan Permasalahan 

Kegunaan yang keenam dan taktis ini berkaitan dengan perumusan permasalahan. 

Pengkajian pustaka yang meluas (tapi tajam), Komprehensif dan bersistem, pada 

akhirnya harus diakhiri dengan suatu kesimpulan yang memuat permasalahan 

apa yang tersisa, yang memerlukan penelitian; yang membedakan penelitian 

yang diusulkan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Dalam kesimpulan tersebut, rumusan permasalahan ditunjang kemantapannya 

(justified). Pada beberapa formulir usulan penelitian (seperti misalnya pada 

formulir usulan penelitian DPP FT UGM), bagian kesimpulan ini sengaja dipisahkan 

tersendiri (agar lebih jelas menonjol) dan ditempatkan sesudah tinjauan pustaka 

serta diberi judul “Keaslian Penelitian”. 

 

5.2. ORGANISASI TINJAUAN PUSTAKA 

Seperti telah dijelaskan di atas, banyak dijumpai kelemahan dalam penulisan 

tinjauan pustaka dilihat dari cara menyusun atau mengorganisasi materinya. 

Organisasinya yang lemah ditunjukan oleh tidak adanya sistem (keterkaitan) yang 

jelas ditampilkan dalam tinjauan pustaka tersebut. Berkaitan denga persyaratan 

untuk bersistem tersebut, dalam formulir Usulan Penelitian DPP FT UGM telah 

ditulis dengan jelas, sebagai berikut: 

“Tinjauan Pustaka (Buatlah suatu uraian yang baik, luas dan bersistem 

mengenai penelitian-penelitian yang sudah pernah diadakan dan yang mempunyai 

kaitan dengan penelitian yang diusulkan ini)”. 

Dalam hal organisasi tinjauan pustaka, Castetter dan Heisler (1984, hal. 43- 

45) menyarankan tentang bagian-bagian tinjauan pustaka, yang meliputi: (1). 
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Pendahuluan, (2). Pembahasan, dan (3). Kesimpulan. Dalam bagian pendahuluan, 

biasanya ditunjukan peninjauan dan kriterian penetapan pustaka yang akan 

ditinjau (dapat diungkapkan dengan sederetan pertanyaan keinginan tahu). Pada 

bagian pendahuluan ini pula dijelaskan tentang organisasi tinjauan pustaka, 

yaitu pengelompokan secara sistematis dengan menggunakan judul dan Sub- 

judul pembahasan; umumnya, pengelompokan didasarkan pada topik; cara lain, 

berdasar perioda (waktu, kronologis). Contoh “Bagian Pendahuluan” dari suatu 

tinjauan pustaka sebagai berikut Contoh 1: 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini meliputi lima kelompok pembahasan. 

Pembahasan pertama merupakan tinjauan singkat tentang sistem permodelan 

transportasi kota, sebagai pengantar atau pengenalan tentang penyebaran 

beban lalu-lintas ke ruas-ruas jalan. Pembahasan kedua berkaitan dengan 

pengetahuan penyebaran beban lalu-lintas ke ruas-ruas jalan (trip assignment) 

itu sendiri, dan pembahasan kelompok ketiga menyangkut tinjauan kronologis 

pengembangan paket-paket program komputer untuk perhitungan sebaran 

beban lalu-lintas. Pembahasan keempat bersangkut paut dengan kritik terhadap 

paket-paket komputer dalam bidang sistem permodelan transportasi kota yang 

ada; sedangkan pembahasan kelima memfokuskan pada interaksi (dialog) antara 

program komputer dan pemakai. (Sumber: Djunaedi, 1988) 

Tinjauan pustaka ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan 

sebagai berikut: 

1). Seperti apakah proses perencanaan kota komprehensif itu? 

2). Bagian mana saja dari proses tersebut yang terstruktur dan bagian mana 

saja yang tidak terstruktur? 

3). Sejauh mana bagian-bagian proses tersebut sampai saat ini telah 

terkomputerkan? 

4). Siapa saja atau pihak mana yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut? 

5). Seperti apakah produk akhir dari proses perencanaan tersebut? 

(Sumber: Djunaedi, 1986: hal. 9) 

Bagian kedua, pembahasan, disusun sesuai organisasi yang telah ditetapkan 

dalam bagian pendahuluan. Pembahasan pustaka perlu dipertimbangkan 

keterbatasan bahwa tidak mungkkin (tepatnya: tidak perlu) semua pustaka 

dibahas dengan kerincian yang sama; ada pustaka yang lebih penting dan perlu 

dibahas lebih rinci dari pada pustaka lainnya. Dalam hal ada kemiripan isi, 

42 



 

 

 
 
 

Bab 5 Penulisan Tinjauan Pustaka 

 

perincian dapat diterapkan pada salah satu pustaka; sedangkan pustaka lainnya 

cukup disebutkan saja tapi tidak dirinci. Misal: Komponen Sistem Penunjang 

Pembuatan Keputusan, seperti dijelaskan oleh Mittra (1986), meliputi empat 

modul: pengendali, penyimpan data, pengolahdata, dan pembuat model. 

Penjelasan serupa diberikan pula oleh Sprague dan Carlson (1982), dan Bonczek 

et al. (1981). 

Sebagai peninjauan yang bersistem, disamping   menuruti   organisasi 

yang telah ditetapkan, dalam pembahasan secara rinci perlu ditunjukkan 

keterkaitan satu pustaka dengan pustaka lainnya. Bukan hanya menyebut “Si A 

menjelaskan bahwa Si B menerangkan Si Z memerinci “; tapi perlu dijelaskan 

keterkaitannya, misal “Si B menerangkan bahwa sebaliknya si G membantah hal 

tersebut dan menyatakan bahwa bantahan serupa muncul dari berbagai pihak, 

misalnya diungkapkan oleh Si W, Si S dan Si Y. Ketiga penulis terakhir ini bahkan 

menyatakan bahwa tinjauan pustaka diakhiri dengan kesimpulan atau ringkasan 

yang menjelaskan tentang “apa arti semua tinjauan pustaka tersebut (what does it 

all mean?)”. Secara rinci, kesimpulan atau ringkasan tersebut hendaknya memuat 

jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut ini, tentang: 

a). Status saat ini, mengenai pengetahuann yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan diteliti (apakah permasalahan sebenarnya telah tuntas terjawab?); 

b). Penelitian-penelitian terdahulu yang dengan permasalahan yang dihadapi 
(adakah sesuatu dan apakah yang dapat dimanfaatkan?) 

c). Kualitas penelitian-penelitian yang dikaji (mantap atau hanya dapat 

dipercayai sebagian saja?); 

d). Kedudukan dan peran penelitian yang diusulkan dalam konteks ilmu 

pengetahuan yang ada. Contoh bagian ringkasan dari tinjauan pustaka: 

Isi tinjauan pustaka di atas dapat diringkas sebagai berikut: 

(1). Telah tersedia pengetahuan tentang teknik perhitungan sebaran beban 

lalu-lintas ke ruas-ruas jalan. (2). Teknik tersebut telah diwujudkan dalam 

suatu bagian dari program komputer berskala besar sampai menengah, 

yang dijalankan dengan komputer besar (main frame). (3). Dibutuhkan 

penerapan teknik tersebut pada komputer Mikro mengingat komputer Mikro 

telah tersebar luas di Indonesia. (4). Untuk pembuatan program Simulator 

ini perlu dipertimbangkan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan 

menyangkut interaksi (dialog) antara program komputer dan pemakai yang 

bukan pemrogram, terutama dalam bentuk dialog, keterlibatan pemakai, 

dan keterbatasan waktu dalam diri pemakai. (Sumber: Djunaedi, 1988) 
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5.3. KAITAN TINJAUAN  PUSTAKA DENGAN  DAFTAR PUSTAKA 

Dibagian awal tulisan ini telah disebutkan bahwa sering terdapat penulisan 

tinjauan pustaka yang mirip daftar pustaka. Misal: “Tentang hal A dibahas oleh si H 

dalam buku Si B dalam buku; sedangkan tentang hal J diterangkan oleh Si P dalam 

buku“. Peninjauan seperti ini biasanya tidak menyebutkan apa yang dijelaskan 

oleh masing-masing pustaka secara rinci (hanya menyebutkan siapa dan dimana 

ditulis). Penyebutan judul buku, yang seringkali tidak hanya sekali, tidak efisien 

dan menyaingi tugas daftar pustaka. Dalam tulisan ini, cara peninjauan seperti itu 

tidak disarankan. 

Pengacuan pustaka dalam tinjauan pustaka dapat dilakukan dengan cara 

yang bermacam-macam, antara lain: penulisan catatan kaki, dan penulisan nama 

pengarang dan tahun saja. Setiap cara mempunyai kelebihan dan kekurangan; tapi 

peninjauan tentang kelebihan dan kekurangan tersebut di luar lingkup tulisan 

ini. Dalam tulisan ini hanya akan dibahas pemakaian cara penulisan nama akhir 

pengarang dan tahun penerbitan (dan sering ditambah dengan nomor halaman). 

Misal: Dalam hal organisasi tinjauan pustaka, Castetter dah Heisler (1984, hal. 

43-45) menyarankan tentang bagian-bagian tinjauan pustaka, yang meliputi: (1) 

. Pendahuluan, (2). Pembahasan, dan (3). kesimpulan. 

Pengacuan cara di atas mempunyai kaitan erat dengan cara penulisan daftar 

pustaka. Penulisan daftar pustaka umumnya tersusun menurut Abjad nama akhir 

penulis; dengan format: nama penulis, tahun penerbitan dan seterusnya. Susunan 

dan format daftar pustaka tersebut memudahkan untuk membaca informasi 

yang lengkap tentang yang diacu dalam tinjauan pustaka. Misal, dalam tinjauan 

pustaka: “Mittra (1986)” 

Dalam daftar pustaka, tertulis: Mittra, S. S., 1996, Decision Support System: Tools 

and Techniques, John Wiley & Sons, New York, N. Y. Sering terjadi, seorang penulis 

(usulan penelitian atau karya tulis) ingin menunjukan bahwa bahan bacaannya 

banyak; meskipun tidak dibahas dan tidak diacu dalam tulisannya, semuanya 

ditulis dalam daftar pustaka. Maksud yang baik ini sebaiknya ditunjukan dengan 

membahas dan mengemukakan secara jelas (menurut aturan pengacuan) apa 

yang diacu dari pustaka-pustaka tersebut dalam tulisannya. Tentunya hal yang 

sebaliknya, yaitu menyebut nama pengarang yang diacu dalam tinjauan pustaka 

tanpa menuliskannya dalam daftar pustaka (karena lupa) tidak perlu terjadi. 

Berikut ini salah satu petunjuk tentang penulisan nama untuk pengacuan 

dalam tinjauan pustaka (dan daftar pustaka) dikutip dari petunjuk yang 

dikeluarkan oleh Program Pasca Sarjana UGM (1997: hal. 16-17): 
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5.4. PENULISAN NAMA 

Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian, daftar pustaka, 

nama yang lebih dan satu suku kata, nama dengan garis penghubung, nama yang 

diikuti dengan singkatan, dan derajat kesarjanaan. 

1. Nama Penulis Yang Diacu Dalam Uraian 

Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhinya saja, 

dan kalau lebih dari 2 orang, hanya nama akhir penulis pertama yang dicantumkan 

dlikuti dengan dan kawan-kawan atau et al: 

a. Menurut Calvin (1978) 

b. Pirolisis ampas tebu (Othmer dan Fernstrom, 1943) menghasilkan 

c. Bensin dapat dibuat dari metanol (Meisel dan kawan-kawan, 1976) Yang 

membuat tulisan pada contoh (c) berjumlah 4 orang, yaitu Meisel, S.L., Mc 

Cullough, J.P., Leckthaler, C.H., dan Weisz, P.B. 

 

2. Nama Penulis Dalam Daftar Pustaka 

Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya, dan tidak 

boleh hanya penulis pertama diambah dan kawan-kawan atau et al. Saja 10 

Penulisan Tinjauan Pustaka Contoh: Mei sei, S.L., Mc. Cullough, J.P., Leckthaler, 

C.H., dan Weisz, P.B., 1976,. Tidak boleh hanya: Meisel, S.L. dan kawan-kawan atau 

Meisel, S.L. et al. 

 
3. Nama Penulis Lebih Dari Satu Sutu Kata 

Jika nama penulis terdiri dari 2 suku kata atau lebih, cara penulisannya ialah nama 

akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah dan seterusnya, yang 

semuanya diberi titik, atau nama akhir diikuti dengan suku kata nama depan, 

tengah, dan seterusnya. Contoh: 

a. Sutan Takdir Alisyahbana ditulis: Alisyahbana S.T., atau Alisyahbana, Sutan 

Takdir. 

b. Donald Fitzgerald Othmer ditulis: Othmer, D.F. 
 
 

4. Nama Dengan Garis Penghubung 

Kalau nama penulis dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung di 

antara dua suku katanya, maka keduanya dianggap sebagai satu kesatuan. Contoh 

Sulastin-Sutrisno ditulis Sulastin Sutrisno. 

45 



 

 

 
 
 

Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan Dan Sosial 

 
5. Nama Yang Diikuti Dengan Singkatan 

Nama yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu 

dengan suku kata yang ada di depannya. Contoh: 

a. Mawardi A.l. ditulis: Mawardi A.l. 

b. Williams D. Ross Jr. ditulis: Ross Jr., W.D. 
 
 

6. Derajat Kosarjanaan 

Derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan. Di bawah ini adalah salah satu 

contoh format daftar pustaka dikutip dari petunjuk yang dikeluarkan oleh 

Program Pascasarjana UGM (1997: hal.26): 

Anderson, T.F. 1951. Techniques for the Preservation of Three Dimensional 

Structure in Preparing 

Specimens for the Electron Microscope. Trans. N.Y. Acad. Sci. 13: 130-134. 

Andrew, Jr., H.N. 1961. Studies in-Paleabotany. John Wiley & Sons, Inc., New York. 

Berlyn, G.P. and J.P. Miksche. 1976. Botanical Microtechnique and 

Cytochemistry. The lowa State University Press, Ames. Iowa. 

Bhojwani, S.S. and S.P. Bhatnagar, 1981. The Embryology of Angiosperms. 

Vikas Publishing House PVT Ltd., New Delhi. 

Cronquist, A. 1973. Basic Botany. Warper & Row Publisher,New York.Cutler, 

D.F., 1978. Applied P/ant Anatomy. Longman, London. 

Dawes. C.J. 1971. Bio/ogica/ Techniques in E/ectron Microscopy. Barnes & 

Nob/e, /nc., New York. 

Dv Praw, E.J. 1972. The Bioscience: Cel/ and Mo/ecu/ar Bio/ogy. Cell and 
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5.5. PENCARIAN PUSTAKA SECARA ELEKTRONIS/ON-LINE 

Pada saat ini, banyak informasi ilmiah yang tersedia untuk diakses secara 

Elektronis atau On-Line. Informasi ilmiah tersebut tersedia dari Media seperti: 

CD-ROM (yang dibaca lewat komputer), Pita Rekaman Suara, Pita Rekaman 

Video, dan lewat Internet. Leedy (1997:hal.73) menjelaskan beberapa 

keuntungan mencari informasi ilmiah secara On-Line, yaitu antara lain: Tersedia 
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jutaan informasi dalam bentuk elektronis yang dipasarkan mendunia, publikasi 

elektronis biasanya lebih baru karena prosesnya lebih cepat dari pada publikasi 

cetak, dan pencarian informasi berkecepatan tinggi (karena menggunakan 

komputer). Masalah yang saat ini dihadapi adalah beberapa institusi pendidikan 

belum mempunyai standar pengacuan bagi informasi ilmiah yang didapat dari 

sumber elektronis. 

Misal: Seperti apa format sumber pustaka elektronis dari CD ROM dan 

Internet? Untuk mengisi kekosongan format tersebut, di bawah ini dikutipkan 

format yang disarankan oleh Kennedy (1998: hal. 175-176): Komponen dasar 

dari sitasi (pengacuan) pustaka adalah sebagai berikut: 

Nama akhir pengarang, Inisial. Tahun publikasi (bila ada). Judul karya. 

Judul tempat atau media informasi (tanggal informasi dikumpulkan dari media 

tersebut). 

Contoh untuk situs FTP (File Transfer Protocol): 

Johnson,P.1994. Tropicalndonesian Architecture. ftp://indoarch.com/Pub/ 

CCC94/johnson-p (22 Apr. 2000). 

Contoh untuk situs WWW (World Wide Web): 

Djunaedi, A. 2000. The History of Indonesian Urban Planning.. http://www. 

mpkd-ugm.ac.id/adj/riset99/ (18 Apr. 2000). 

Contoh untuk informasi lewat e-mail: 

Djunaedi, A. 22 Maret 2000. The urban pattern of some coastal cities in the 

northern Central Java..research-news@Komponen dasar dari sitasi (pengacuan) 

pustaka adalah sebagai berikut: Nama akhir pengarang, Inisial. Tahun publikasi 

(bila ada). Judul karya. Judul tempat atau media informasi (tanggal informasi 

dikumpulkan dari media tersebut). 

Contoh untuk situs WWW (World Wide Web): 

Djunaedi, A. 2000. The History of Indonesian Urban Planning. http://www. 

mpkd-ugm.ac.id/adj/riset99/(18 Apr. 2000).Contoh untuk informasi lewat e 

-mail: 

Djunaedi, A. 22 Maret 2000. The urban pattern of some coastal cities in the 

northern Central Java..research-news@ 
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6.1. KARAKTERISTIK PENELITIAN PENGEMBANGAN 

Penelitian pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1). Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata yang berkaitan dengan 

upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai 

pertanggung jawaban profesional dan komitmennya terhadap pemerolehan 

kualitas pembelajaran. 

2). Pengembangan model, pendekatan dan metode pembelajaran serta media 

belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. 

3). Proses pengembangan produk, validasi yang dilakukan melalui uji ahli, 

dan uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk 

yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

Proses pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan tersebut seyogyanya 

dideskripsikan secara jelas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara 

akademik 

4). Proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media 

pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara 

sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. 
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6.2. DESAIN PENELITIAN PEGEMBANGAN 

Desain pengembangan modul pembelajaran ditunjukkan pada Gambar 6.1 

sebagaimana disajikan di bawah ini: 
 

 

Gambar 6.1. 

Desain Pengembangan Pembelajaran 
 

6.3. RUMUSAN MASALAH, TUJUAN PENGEMBANGAN, DAN ANALISIS DATA 

1). Rumusan Masalah 

Modul merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam 

proses pembelajaran. Di SMAN 1 Nusa Penida, dalam pembelajaran Fisika, Guru 

belum memiliki modul untuk melengkapi pembelajaran Fisika, khususnya untuk 

kelas X. Hal ini diduga sebagai salah satu faktor penyebab masih berlakunya 

model pembelajaran ceramah dan mencatat bahan yang sekaligus menjadi salah 

satu faktor penyebab rendahnya efisiensi dan efektivitas pembelajaran mata 

pelajaran Fisika di kelas X. 

Kurang efektifnya pembelajaran akan bermuara pada kurang optimalnya 

pencapaian sasaran belajar mata pelajaran fisika. Berkaitan dengan permasalahan 

tersebut, sangat dipandang perlu melakukan pengembangan modul fisika, 

khususnya untuk kelas X. 

2). Tujuan Pengembangan 
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Sesuai dengan contoh rumusan masalah pengembangan tersebut, maka tujuan 

pengembangan adalah: “menghasilkan produk modul fisika untuk pembelajaran 

Fisika kelas X di SMAN 1 Nusa Penida”. 

3). Analisis Data 

Data penelitian pengembangan dianalisis secara Deskriptif dan uji-t. Analisis 

deskriptif dilakukan terhadap data yang diperoleh selama proses uji formatif, 

sedangkan uji-t dilakukan terhadap data hasil uji Sumatif. 

 

6.4. TEORI PENGEMBANGAN MODUL. 

1. Pengertian Dan Pentingnya Modul 

Modul adalah suatu cara pengorganisasian materi pelajaran yang memperhatikan 

fungsi pendidikan. Strategi pengorganisasian materi pembelajaran mengandung 

Squencing yang mengacu pada pembuatan urutan penyajian materi pelajaran, dan 

Synthesizing yang mengacu pada upaya untuk menunjukkan kepada pebelajar 

keterkaitan antara fakta, konsep, prosedur dan prinsip yang terkandung dalam 

materi pembelajaran. 

Untuk merancang materi pembelajaran, terdapat lima kategori kapabilitas 

yang dapat dipelajari oleh pebelajar, yaitu informasi verbal, keterampilan 

intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Strategi 

pengorganisasian materi pembelajaran terdiri dari tiga tahapan proses 

berpikir, yaitu pembentukan konsep, intepretasi konsep, dan aplikasi prinsip. 

Strategi-strategi tersebut memegang peranan sangat penting dalam mendesain 

pembelajaran. Kegunaannya dapat membuat siswa lebih tertarik dalam belajar, 

siswa otomatis belajar bertolak dari Prerequisites, dan dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

Secara prinsip tujuan pembelajaran adalah agar siswa berhasil menguasai 

bahan pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karena 

dalam setiap kelas berkumpul siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda 

(kecerdasan, bakat dan kecepatan belajar) maka perlu diadakan pengorganisasian 

materi, sehingga semua siswa dapat mencapai dan menguasai materi pelajaran 

sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam waktu yang disediakan, misalnya satu 

semester. Di samping pengorganisasian materi pembelajaran yang dimaksud di 

atas, juga perlu memperhatikan cara-cara mengajar yang disesuaikan dengan 

pribadi individu. Bentuk pelaksanaan cara mengajar seperti itu adalah dengan 
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membagi-bagi bahan pembelajaran menjadi unit-unit pembelajaran yang masing- 

masing bagian meliputi satu atau beberapa pokok bahasan. 

Bagian-bagian materi pembelajaran tersebut disebut modul. Sistem belajar 

dengan fasilitas modul telah dikembangkan baik di luar maupun di dalam Negeri, 

yang dikenal dengan Sistem Belajar Bermodul (SBB). SBB telah dikembangkan 

dalam berbagai bentuk dengan berbagai nama pula, seperti Individualized Study 

System, Self-Pased Study Course, dan Keller Plan (Tjipto Utomo dan Kees Ruijter, 

1990). Masing-masing bentuk tersebut menggunakan perencanaan kegiatan 

pembelajaran yang berbeda, yang pada pokoknya masing-masing mempunyai 

tujuan yang sama, yaitu: 

1). Memperpendek waktu yang diperlukan oleh siswa untuk menguasai tugas 

pelajaran tersebut; 

2). Menyediakan waktu sebanyak yang diperlukan oleh siswa dalam batas-batas 

yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang teratur. 

Pelaksanaan pembelajaran bermodul memiliki perencanaan kegiatan 

sebagai berikut: 

1). Modul dibagikan kepada Siswa paling lambat seminggu sebelum 

pembelajaran. 

2). Penerapan modul dalam pembelajaran menggunakan metode diskusi 

model pembelajaran kooperatif konstruktivistik. 

3). Pada setiap akhir unit pembelajaran dilakukan Tes penggalan, Tes 

sumatif dan tugas-tugas latihan yang terstruktur. 

4). Hasil Tes dan tugas yang dikerjakan siswa dikoreksi dan dikembalikan 

dengan Feed Back yang terstruktur paling lambat sebelum pembelajaran 

unit materi ajar berikutnya. 

5). Memberi kesempatan kepada Siswa yang belum berhasil menguasai 

materi ajar berdasarkan hasil analisis Tes penggalan dan sumatif, 

dipertimbangkan sebagi hasil diagnosis untuk menyelenggarakan 

program Remidial pada Siswa di luar jam pembelajaran. 

Ciri-ciri modul adalah sebagai berikut. 

1). Didahului oleh pernyataan sasaran belajar 

2). Pengetahuan disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menggiring 

partisipasi siswa secara aktif. 

3). Memuat sistem penilaian berdasarkan penguasaan. 
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4). Memuat semua unsur bahan pelajaran dan semua tugas pelajaran. 

5). Memberi peluang bagi perbedaan antar individu Siswa. 

6). Mengarah pada suatu tujuan belajar tuntas. 
 
 

2. Keuntungan Yang Diperoleh Dari Pembelajaran Dengan Penerapan Modul 
Adalah Sebagai Berikut: 

1). Meningkatkan motivasi Siswa, karena setiap kali mengerjakan tugas 

pelajaran yang dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan kemampuan. 

2). Setelah dilakukan evaluasi, Guru dan Siswa mengetahui benar, pada modul 

yang mana Siswa telah berhasil dan pada bagian modul yang mana mereka 

belum berhasil. 

3). Siswa mencapai hasil sesuai dengan kemampuannya. 

4). Bahan pelajaran terbagi lebih merata dalam satu semester 

5). Pendidikan lebih berdaya guna, karena bahan pelajaran disusun menurut 

jenjang akademik. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diyakini 

bahwa pembelajaran bermodul secara efektif akan dapat mengubah konsepsi 

siswa menuju konsep ilmiah, sehingga pada gilirannya hasil belajar mereka 

dapat ditingkatkan seoptimal mungkin baik dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Hasil penelitian terdahulu (Richard Duschl, 1993) menyatakan 

bahwa pembelajaran modul dalam pembelajaran konsep yang menyangkut 

kesetimbangan kimia dapat mengubah miskonsepsi Siswa menuju konsep 

ilmiah. Di lain pihak, Santyasa, dan kawan-kawan (1995, 1996, 1997, 1998, 

1999) menyatakan bahwa penerapan modul dapat mengubah miskonsepsi 

Siswa menjadi konsepsi ilmiah dan dapat meningkatkan hasil belajar Siswa. 

 

3. Model Pengembangan Modul 

Modeladalahsesuatuyangdapatmenunjukkansuatukonsepyangmenggambarkan 

keadaan sebenarnya. Model adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk 

mewujudkan suatu proses. Model merupakan replikasi dari aslinya. Model 

pengembangan modul merupakan seperangkat prosedur yang dilakukan secara 

berurutan untuk melaksanakan pengembangan sistem pembelajaran modul. 

Dalam mengembangkan modul diperlukan prosedur tertentu yang sesuai 

dengan sasaran yang ingin dicapai, struktur isi pembelajaran yang jelas, dan 

memenuhi kriteria yang berlaku bagi pengembangan pembelajaran. Ada lima 
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kriteria dalam pengembangan modul, yaitu (1). Membantu Siswa menyiapkan 

belajar mandiri, (2). Memiliki rencana kegiatan pembelajaran yang dapat direspon 

secara maksimal, (3). Memuat isi pembelajaran yang lengkap dan mampu 

memberikan kesempatan belajar kepada Siswa, (4). Dapat memomitor kegiatan 

belajar Siswa, dan (5). Dapat memberikan saran dan petunjuk serta infomasi 

balikan tingkat kemajuan belajar Siswa. Teori dan model rancangan pembelajaran 

hendaknya memperlihatkan tiga komponen utama, yaitu (1). Kondisi belajar, (2). 

Metode pembelajaran, dan (3). Hasil pembelajaran. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengembangan modul harus mengikuti 

langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah tersebut adalah (1). 

Analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi, (2). Analisis sumber 

belajar, (3). Analisis karakteristik pebelajar, (4). Menetapkan sasaran dan isi 

pembelajaran, (5). Menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran, (6). 

Menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran, (7). Menetapkan strategi 

pengelolaan pembelajaran, dan (8). Pengembangan prosedur pengukuran 

hasil pembelajaran. Langkah-langkah (1), (2), (3), dan (4) merupakan langkah 

analisis kondisi pembelajaran, langkah-langkah (5), (6), dan (7) merupakan 

langkah pengembangan, dan langkah (8) merupakan langkah pengukuran hasil 

pembelajaran. 

 

4. Analisis Tujuan Dan Karakteristik Isi Bidang Studi 

Analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi perlu dilakukan pada tahap awal 

kegiatan perancangan pembelajaran. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui 

sasaran pembelajaran yang bagaimana yang ingin dicapai. Secara lebih spesifik, 

langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui tujuan orientasi pembelajaran, 

misalnya orienatsi konseptual, prosedural, ataukah teoretik. Di samping itu, 

juga dimaksudkan untuk mengetahui tujuan pendukung yang memudahkan 

pencapaian tujuan orientasi tersebut. 

Analisis karakteristik isi bidang studi dilakukan untuk mengetahui tipe 

isi bidang studi apa yang akan dipelajari Siswa, apakah berupa fakta, konsep, 

prosedur, ataukah prinsip. Yang lebih pokok lagi adalah untuk mengetahui 

bagaimana struktur isi bidang studinya. 

 

5. Analisis Sumber Belajar 

Analisis sumber belajar dilakukan segera setelah langkah analisis tujuan dan 
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karakteristik isi bidang studi. Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui 

sumber-sumber belajar apa yang telah tersedia dan dapat digunakan untuk 

menyampaikan isi pembelajaran. Hasil kegiatan ini akan berupa daftar sumber 

belajar yang tersedia yang dapat mendukung proses pembelajaran. 

 
6. Analisis Karakteristik Pebelajar 

Karakteristik pebelajar didefinisikan sebagai aspek atau kualitas perseorangan 

berupa bakat, kematangan, kecerdasan, motivasi belajar, dan kemampuan 

awal yang telah dimilikinya. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kualitas 

perseorangan yang dapat dijadikan petunjuk dalam mempreskripsikan strategi 

pengelolaan pembelajaran, yang hasilnya berupa daftar pengelompokan 

karakteristik Siswa menjadi sasaran pembelajaran. 

Untuk mengoptimalkan perolehan, pengorganisasian, dan pengungkapan 

pengetahuan baru, dapat dilakukan dengan membuat pengetahuan baru itu 

bermakna bagi pebelajar dengan cara mengaitkan pengetahuan baru dengan 

pengetahuan yang telah dimilikinya. Ada lima jenis kemampaun awal yang harus 

diperhatikan dalam perancangan pembelajaran, yaitu (1). Pengetahuan bermakna 

yang tak terorganisasi (arbitrarily meaningful knowledge), (2). Pengetahuan 

analogis (analogic knowledge), (3). Pengetahuan tingkat yang lebih tinggi 

(superordinate knowledge), (4). Pengetahuan setingkat (kooedinate knowledge), 

dan (5). Pengetahuan tingkat yang lebih rendah (subordinate knowledge). Jenis- 

jenis pengetahuan awal itu sangat menentukan dalam membangun pengetahuan 

baru bagi Siswa dalam pembelajaran. 

 

7. Menetapkan Indikator Dan Isi Pembelajaran 

Langkah ini sebenarnya sudah bisa dilakukan segera setelah melakukan analisis 

indikator dan karakteristik isi bidang studi, yang hasilnya berupa daftar yang 

memuat rumusan indikator pembelajaran dan struktur isi yang akan dipelajari 

(Degeng, 1997). 

Ada tiga kriteria dalam merumuskan indikator pembelajaran, yaitu (1). 

Dijabarkan secara konsisten dan sistematis dari subordinat yang terdapat pada 

bagian analisis pembelajaran, (2). Menggunakan satu kalimat atau lebih, dan (3). 

Pernyataan yang digunakan sangat membantu dan berlaku dalam penyusunan 

butir-butir tes. 
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Indikator pembelajaran yang baik memiliki empat kriteria, yaitu (1) A 

Subject, yaitu orang yang belajar, (2). A Verb, yaitu kata kerja aktif yang dapat 

menunjukkan perubahan tingkah laku, (3). A Condition, yaitu keadaan yang 

diperlukan pada saat siswa belajar, dan (4). Standard, yaitu kriteria keberhasilan 

belajar yang ingin dicapai. 

Indikator pembelajaran dimaksudkan untuk membangun harapan-harapan 

dalam diri pebelajar tentang hak-hak yang harus dikuasai setelah belajar. Dengan 

kata lain, Siswa yang mengetahui sasaran yang ingin dicapai cenderung dapat 

mengorganisasi kegiatan belajarnya kearah tujuan yang ingin dicapai, sehingga 

sasaran pembelajaran dapat memotivasi Siswa untuk belajar. 

 

8. Menetapkan Strategi Pengorganisasian Isi Pembelajaran 

Menetapkan strategi pengorganisasian isi pembelajaran segera bisa dilakukan 

setelah analisis dan penetapan tipe serta karakteristik materi pembelajaran. 

Pemilihan strategi pengorganisasian pembelajaran sangat dipengaruhi oleh tipe 

isi bidang studi yang dipelajari dan bagaimana struktur isi bidang studi tersebut. 

Hasil langkah ini akan berupa penetapan model untuk mengorganisasi isi bidang 

studi, baik tingkat Mikro maupun Makro. 

 
9. Menetapkan Strategi Penyampaian Isi Pembelajaran 

Menetapkan strategi penyampaian pembelajaran didasarkan pada hasil analisis 

sumber belajar. Daftar sumber belajar yang telah tersedia dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran. Pada langkah penetapan strategi penyampaian isi 

pembelajaran, daftar yang telah dibuat tersebut dijadikan dasar dalam memilih 

dan menetapkan strategi penyampaian pembelajaran. Hasil langkah ini adalah 

berupa penetapan model untuk menyampaikan materi pembelajaran. 

Penyampaian isi pembelajaran mengacu kepada cara yang dipakai untuk 

menyampaikan isi pembelajaran kepada Siswa sekaligus menerima dan merespon 

masukan-masukan dari Siswa. Oleh sebab itu, penyampaian pembelajaran disebut 

metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Komponen-komponen 

yang perlu diperhatikan dalam mempreskripsikan strategi penyampaian isi 

pembelajaran adalah (1). Media pembelajaran, (2). Interaksi isi pembelajaran 

dengan media, dan (3). Bentuk atau struktur belajar-mengajar. Ada lima komponen 

strategi penyampaian pembelajaran, yaitu: (1). Kegiatan prapembelajaran, (2). 

Penyajian informasi, (3). Peran siswa, (4) pengetesan, dan (5). Tindak lajut. 
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Kegiatan pertama yang dilakukan dalam penyampaian prapembelajaran 

adalah memberikan motivasi kepada Siswa tentang pentingnya mata kuliah yang 

dimaksud. 

Kegiatan kedua adalah menjelaskan sasaran khusus pembelajaran dengan 

maksud agar Siswa menyadari kemampuan apa yang mereka capai setelah 

melakukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan ketiga adalah menjelaskan 

kemampuan apa yang diperlukan sebagai prasyarat belajar. 

Pada komponen penyajian informasi, kegiatan yang dilakukan oleh Guru 

adalah menjelaskan tentang urutan materi pembelajaran, besarnya satuan 

pengajaran dalam bentuk satuan kredit semester maupun jam semesternya, 

penyajian isi, dan memberikan contoh-contoh yang relevan. Penyajian isi 

dilakukan melalui model belajar kooperatif konstruktivistik. Siswa kerja secara 

kooperatif memecahkan masalah yang telah dituangkan dalam LKS, hasilnya 

dilaporkan secara tertulis, dan apabila terdapat masalah tak terpecahkan akan 

diadakan diskusi kelas untuk memformulasikan cara bersama yang paling tepat 

untuk memecahkan masalah tersebut. 

Pada komponen peran Siswa, Guru mengupayakan suatu iklim agar 

kegiatan pembelajaran berpusat pada Siswa. Interaksi Siswa dengan LKS yang 

digunakan merupakan aktivitas yang sengaja diciptakan untuk mewujudkan 

iklim kontruktivistik dalam pembelajaran. Dalam kegiatan ini siswa sepenuhnya 

berlatih memecahkan masalah yang ada pada LKS menggunakan kemampuan 

masing-masing dalam kelompok-kelompok kecil. Hasil diskusi yang telah ditulis 

oleh kelompok, selanjutnya diberikan balikan baik dalam diskusi kelas maupun 

diskusi dalam kelompok, artinya Siswa diberitahu cara pemecahan yang benar, dan 

Siswa melanjutkan menggunakan cara tersebut sehingga berhasil memecahkan 

masalah-masalah pada LKS. Tinggi rendahnya kadar keaktifan Siswa dalam 

memecahkan masalah melalui interaksinya dalam kelompok akan menetukan 

tujuan pembelajaran, artinya makin tinggi tingkat keaktifan Siswa makin tinggi 

pencapaian sasaran belajar dan makin rendah tingkat keaktifan Siswa makin 

rendah pula pencapaian sasaran pembelajaran. 

Pada komponen pengetesan, pada dasarnya Guru dapat melakukan empat 

macam tes, yaitu (1). Tes tingkah laku masukan, (2). Pra tes, (3). Tes sambil jalan, 

dan (4). Pasca tes. Pasca tes adalah tes penggalan, yaitu tes yang dilakukan dengan 

tujuan untuk mengukur apakah materi pembelajaran sesuai dengan sasaran 

pembelajaran. Pengetesan dilakukan dengan memberikan tugas kepada Siswa 

untuk mengerjakan soal-soal latihan, baik yang ada pada modul, maupun yang 

khusus disiapkan untuk itu. 
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Pada komponen tindak lanjut, Guru menentukan apakah suatu pembelajaran 

perlu ditinjak lanjuti dengan memberikan pengajaran remidial atau memberi 

pengayaan kepda Siswa. Langkah ini dapat dilakukan setelah Guru mengetahui 

tingkat pencapaian pembelajaran. 

 

10. Menetapkan Strategi Pengelolaan Pembelajaran 

Menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran sangat bergantung pada hasil 

analisis karakteristik pebelajar. Klasifikasi karakeristik yang dibuat ketika 

melakukan analisis karakteristik dijadikan sebagai dasar memilih dan menetapkan 

strategi pengelolaan. Hasil kegiatan dalam langkah ini akan berupa penetapan 

penjadualan penggunaan komponen strategi pengorganisasian dan penyampaian 

pembelajaran, pengelolaan motivasional, pembuatan catatan tentang kemajuan 

belajar Siswa, dan kontrol belajar. 

 
11. Pengukuran Hasil Pembelajaran 

Langkah terakhir dalam Desain pembelajaran adalah melakukan pengukuran 

hasil pembelajaran, yang mencakup tingkat keefektifan, efesiensi, dan daya tarik 

pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan proses 

pembelajaran dan tes hasil belajar. Hasil kegiatan ini akan berupa bukti mengenai 

tingkat keefektifan, efesiensi, dan daya tarik pembelajaran. 

 
12. Komponen-Komponen Modul 

Komponen-komponen modul mencakup (1). Bagian pendahuluan, (2). Bagian 

kegiatan belajar, dan (3). Daftar pustaka. Bagian pendahuluan mengandung (1). 

Penjelasan umum mengenai modul, (2). Sasaran umum pembelajaran, dan (3). 

Sasaran khusus pembelajaran. Bagian Kegiatan Belajar mengandung (1). Uraian 

isi pembelajaran, (2). Rangkuman, (3). Tes, (4). Kunci jawaban, dan (5). Umpan 

balik. 

 
13. Sasaran Pembelajaran 

Hakikat sasaran pembelajaran mengacu kepada hasil pembelajaran yang 

diharapkan. Sasaran umum pembelajaran ditetapkan terlebih dahulu dan semua 

upaya pembelajaran diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran khusus 

pembelajaran merupakan penjabaran dari sasaran umum pembelajaran yang 

58 



 

 

 
 
 

Bab 6 Metode Penelitian Pengembangan 

 

menjelaskan tingkah laku khusus yang dimiliki Siswa setelah menyelesaikan 

pembelajaran tersebut. Sasaran pembelajaran diklasifikasikan menjadi dua 

jenis, sejalan dengan dua jenis strategi pengorganisasian pembelajaran yang ada 

(strategi makro dan mikro), yaitu sasaran umum dan sasaran khusus. Sasaran 

khusus pembelajaran adalah pernyataan khusus tentang hasil pembelajaran 

yang diinginkan. Sasaran ini diacukan kepada konstruk tertentu, apakah itu fakta, 

konsep, prosedur, atau prinsip. Oleh karena itu akan banyak mempengaruhi 

strategi pengorganisasian Mikro. Istilah yang lebih populer adalah Behavior 

Objective, Performance Objective, yakni uraian tentang apa yang dapat dikerjakan 

Siswa setelah menyelesaikan satu unit pembelajaran. 

Pengertian indikator pembelajaran dapat ditinjau dari empat sudut pandang, 

yaitu: (1). Segi peran Siswa, (2). Kepentingan Siswa, (3). Wujudnya, dan (4). Cara 

merumuskannya. 

Dari segi peran Siswa, sasaran khusus pembelajaran diartikan sebagai 

pernyataan tentang hasil yang dicapai Siswa setelah dibelajarkan. Ditinjau 

dari segi kepentingan Siswa, sasaran khusus pembelajaran diartikan sebagai 

deskripsi tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki Siswa setelah mengikuti 

pembelajaran. Ditinjau dari wujudnya, sasaran khusus pembelajaran berarti 

deskripsi informasi yang ditunjukkan Siswa sebagai hasil pembelajaran. Ditinjau 

dari segi cara merumuskannya, sasaran khusus pembelajaran dapat diartikan 

sebagai hasil belajar yang dirumuskan secara rinci. 

 

14. Uraian Isi pembelajaran 

Uraian isi pembelajaran menyangkut masalah strategi pengorganisasian isi 

pembelajaran yang oleh Reigeluth, Bunderson, dan Merril dalam degeng (1988), 

diartikan sebagai strategi yang mengacu kepada cara untuk mebuat urutan 

(squencing) dan mensintesis (synthesizing) fakta, konsep, prosedur, dan prinsip- 

prinsip yang berkaitan. Squencing mengacu kepada upaya pembuatan urutan 

penyajian isi bidang studi, sedangkan Synthesizing mengacu kepada upaya untuk 

menunjukkan kepada Siswa keterkaitan antara fakta, konsep, prosedur, dan 

prinsip yang terkandung dalam bidang studi. 

Proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar jika isi dan prosedur 

pembelajaran diorganisasi menjadi urutan yang bermakna, bahan disajikan 

dalam bagian-bagian yang bergantung pada kedalaman dan kesulitannya. Untuk 

tujuan tersebut diperlukan langkah sintesis pembelajaran. Mensin Tesis adalah 

59 



 

 

 
 
 

Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan Dan Sosial 

 
mengaitkan topik-topik suatu bidang studi dengan keseluruhan isi bidang studi, 

sehingga isi yang disajikan lebih bermakna menyebabkan Siswa memiliki ingatan 

yang baik dan lebih tahan lama terhadap topik-topik yang dipelajari. 

Materi pembelajaran yang tepat untuk disajikan dalam kegiatan pembelajaran: 

adalah (1). Relevan dengan sasaran pembelajaran, (2). Tingkat kesukaran sesuai 

dengan taraf kemampuan pebelajar, (3). Dapat memotivasi pebelajar, (4). Mampu 

mengaktifkan pikiran dan kegiatan pebelajar, (5). Sesuai dengan prosedur 

pengajaran yang ditentukan, dan (6). Sesuai dengan media pengajaran yang 

tersedia. 

Berkaitan dengan pengembangan modul, isi pembelajaran diorganisasikan 

menurut struktur isi pembelajaran dengan analisis sasaran khusus pembelajaran. 

 

15. Rangkuman 

Rangkuman merupakan komponen modul yang menyajikan ide-ide pokok isi 

pembelajaran modul, sebagai tinjauan ulang serta pendalaman terhadap materi 

pembelajaran yang telah dipelajari Siswa. Rangkuman dapat memberikan 

manfaat yang sangat berarti bagi siswa dalam mengorganisasi ingatannya, karena 

rangkuman berisi pernyataan singkat yang mudah diingat dan dipahami. 

Rangkuman merupakan (1). Pernyataan singkat mengenai isi bidang studi 

yang telah dipelajari, (2). Contoh-contoh setiap konsep, prosedur, atau prinsip 

yang diajarkan. Pemberian rangkuman dalam pengajaran merupakan bagian 

penting dari strategi pembelajaran sehingga memiliki manfaat yang sangat 

maupun Guru. 

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun rangkuman adalah, 

(1). Rangkuman harus singkat dan langsung pada isinya, (2). Rangkuman berisi 

ide-ide pokok, (3). Rangkuman mencatat informasi dalam bentuk catatan atau 

grafik/diagram, atau formulasi-formulasi, (4). Rangkuman dapat membangun 

dan mengembangkan pelajaran, (5). Bagian yang peting perlu digaris bawahi atau 

diketik miring, (6). Menarik dan dapat dibaca. 

 

16. Tes 

Tes merupakan alat untuk mengetahui seberapa jauh sasaran khusus pembelajaran 

telah dicapai oleh Siswa. Tes juga berfungsi sebagai umpan balik bagi Guru, untuk 

mengetahui seberapa jauh keberhasilan bimbingan yang diberikannya dan 

berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran. 
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Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila diberikan tes yang relevan 

dengan sasaran khusus pembelajaran. Bentuk tes dapat berupa tes Subjektif 

dan/atau tes objektif. Skor setiap item tes boleh sama atau berbeda, bergantung 

kepada tingkat kesukaran masing-masing item tes. 

 

17. Kunci Jawaban 

Kunci jawaban berisi jawaban tes yang wajib dikerjakan oleh Siswa. Kunci jawaban 

fungsi sebagai panduan Siswa terhadap jawaban tes, dan umpan balik bagi Guru 

untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan belajar Siswa terhadap 

sasaran khusus pembelajaran. Jawaban tes mengacu kepada isi pembelajaran. 

Jawaban soal subjektif sebaiknya disusun dengan singkat dan padat serta tidak 

menimbulkan tafsiran yang lain atau berbeda. 

 
18. Umpan Balik 

Umpan balik adalah komponen modul yang berisi informasi tentang (1). Skor 

tiap-tiap item tes, (2). Rumus cara menghitung Skor akhir dicapai Siswa, (3). 

Pedoman menentukan tingkat pencapaian sasaran belajar Siswa berdasarkan 

Skor yang dicapai, dan (4). Kegiatan berikutnya yang dilakukan Siswa setelah 

diketahui tingkat pencapaian sasaran pembelajaran. Informasi dalam umpan 

balik memiliki dua fungsi, yakni (1). Fungsi perbaikan, (2). Fungsi penguatan 

(reinforcement). 

 
19. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka merupakan bagian penting bagi modul. Dengan daftar pustaka 

yang lengkap, mutakhir dan relevan, Siswa dapat menelusuri informasi untuk 

melakukan pendalaman dan pengembangan materi pembelajaran sesuai dengan 

sasaran pembelajaran yang telah dirumuskan. Daftar pustaka disusun secara 

Alpabetis nama utama pengarang. Adapun urutan penulisan daftar pustaka adalah 

(1). Nama pengarang, (2). Tahun terbit, (3). Judul dan keterangan judul buku yang 

ditulis dengan huruf tebal (bold) atau huruf miring (italic), (4). Impresium, yaitu 

kota tempat penerbit, dan (5). Nama penerbit. 
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7.1. JENIS DAN METODE PENELITIAN KUALITATIF. 

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) 

fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang 

lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada memerincinya menjadi variabel- 

variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena 

tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data 

dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda. 

Setidaknya ada delapan jenis penelitian kualitatif, yakni Etnografi 

(ethnography), Studi Kasus (case studies), Studi Dokumen/Teks (document 

studies), Observasi Alami (natural observation), Wawancara Terpusat (focused 

interviews), Fenomenologi (phenomenology), Grounded Theory, studi sejarah 

(historical research). Berikut uraian ringkas tentang masing-masing jenis 

penelitian itu. 
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No Jenis Penelitian Uraian 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etnografi (Ethnography) 

Etnografi merupakan studi yang sangat mendalam tentang 
perilaku yang terjadi secara alami disebuah budaya atau 
sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah 
budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Para ahli 
menyebutnya sebagai penelitian lapangan, karena memang 
dilaksanakan di lapangan dalam latar alami. Peneliti 
mengamati perilaku seseorang atau kelompok sebagaimana 
apa adanya. Data diperoleh dari observasi sangat mendalam 
sehingga memerlukan waktu berlama-lama di lapangan, 
wawancara dengan anggota kelompok budaya secara 
mendalam, mempelajari dokumen atau artifak secara jeli. 
Tidak seperti jenis penelitian kualitatif yang lain dimana 
lazimnya data dianalisis setelah selesai pengumpulan data 
di lapangan, data penelitian etnografi dianalisis di lapangan 
sesuai konteks atau situasi yang terjadi pada saat data 
dikumpulkan. Penelitian etnografi bersifat antropologis 
karena akar-akar metodologinya dari antropologi. Para ahli 
pendidikan bisa menggunakan etnografi untuk meneliti 
tentang pendidikan di sekolah-sekolah pinggiran atau 
sekolah-sekolah di tengah-tengah kota. 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Studi Kasus (Case Studies) 

Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang 
individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program 
kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya 
untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam 
dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data 
untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. 
Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, 
data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, 
dan arsif. Studi kasus bisa dipakai untuk meneliti sekolah 
di tengah-tengah kota di mana para siswanya mencapai 
prestasi akademik luar biasa. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Studi Dokumen/Teks 
(Document Study) 

Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik 
beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis 
berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang 
terpublikasikan, Buku Teks, Surat Kabar, majalah, surat-surat, 
film, catatan harian, naskah, Artikel, dan sejenisnya. Untuk 
memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti dokumen harus 
yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini 
bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang 
di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. 
Para pendidik menggunakan metode penelitian ini untuk 
mengkaji tingkat keterbacaan sebuah teks, atau untuk 
menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik 
tertentu dari sebuah teks. 

 
7.2. METODE PENELITIAN KUALITATIF ILMIAH. 

Kendati metode penelitian kualitatif sudah dipakai sejak tahun 1960-an di 

berbagai bidang seperti pendidikan, Politik, Psikologi, Sejarah, Antropologi, 

Ekonomi, Komunikasi, Studi Media dan Ilmu-ilmu Humaniora (bahasa, sastra, 
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seni, filsafat dan agama) dan terbukti handal untuk menjawab masalah yang tidak 

bisa dijangkau oleh metode penelitian kuantitatif, pertanyaan sebagaimana judul 

di atas tetap saja muncul hingga saat ini. Sebagai peminat metodologi penelitian, 

pada saat ujian disertasi untuk menyelesaikan studi doktor saya pun pernah 

ditanya ‘mengapa anda hanya meneliti empat orang sebagai Subjek penelitian dan 

apakah hasilnya bisa digeneralisasikan, dan apakah model penelitian semacam 

itu ilmiah? 

Pertanyaan semacam itu sudah saya duga sebelumnya, sehingga dengan 

gampang saya menjawabnya. Saya memulai dengan memberikan argumen tentang 

nalar dasar metode penelitian kualitatif di bawah payung Paradigma interpretif 

(maaf, bukan interpretatif sebagaimana yang sering saya baca dan dengar dari 

para mahasiswa dan dosen). Interpretif dan interpretatif merupakan dua istilah 

yang maknanya jauh berbeda. Interpretif merupakan istilah dalam filsafat ilmu 

untuk menggambarkan cara pandang yang kontras dengan positivistik, sedangkan 

interpretatif, menurut Given (2008:458), merupakan proses memberi makna 

temuan penelitian menjadi bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum. 

Sepertinya tidak puas dengan jawaban yang saya sampaikan, penguji 

melanjutkan dengan pertanyaan ‘bukankah analisis data anda sebenarnya hanya 

hasil pikiran anda yang subjektif, sehingga sulit disebut ilmiah?’. Lagi-lagi saya 

menjawabnya juga dengan berpedoman pada nalar dasar penelitian kualitatif, 

bahwa peneliti memang instrumen utama penelitian. Sebagai instrumen 

utama, dia yang mencari tema, menyusun Desain, membaca teori yang relevan, 

merumuskan fokus dan tujuan, mengumpulkan data, menganalisis data hingga 

membuat kesimpulan. Bahkan dia sendiri pula yang menentukan bahwa datanya 

sudah cukup dan penelitiannya sudah selesai atau belum. Tetapi perlu disadari 

bahwa melakukan semua tahapan dan proses penelitian secara sendiri tidak 

berarti melakukan sesuatu dengan semau dan sendirinya. Ada rambu-rambu dan 

pedoman yang harus dijadikan pegangan sebagaimana kegiatan ilmiah yang lain. 

Sepertinya tidak puas dengan jawaban yang saya sampaikan, penguji 

melanjutkan dengan pertanyaan ‘Bukankah analisis data anda sebenarnya hanya 

hasil pikiran anda yang subjektif, sehingga sulit disebut ilmiah?’. Lagi-lagi saya 

menjawabnya juga dengan berpedoman pada nalar dasar penelitian kualitatif, 

bahwa peneliti memang instrumen utama penelitian. Sebagai instrumen 

utama, dia yang mencari tema, menyusun Desain, membaca teori yang relevan, 

merumuskan fokus dan tujuan, mengumpulkan data menganalisis data hingga 

membuat kesimpulan. Bahkan dia sendiri pula yang menentukan rambu dan 
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pedoman itu sudah dikembangkan oleh para penggagas metode penelitian 

kualitatif sejak awal metode tersebut dipakai oleh para pakar di lingkungan 

aliran Chicago (school of Chicago) sekarang menjadi Universitas Chicago. Semula 

metode ini hanya dipakai dalam bidang Antropologi dan Sosiologi. Rambu-rambu 

yang dimaksud meliputi cara pandang (paradigma), hakikat, tujuan dan proses 

serta prosedur yang dilalui. Kesemuanya memang berbeda sangat tajam dengan 

metode penelitian kuantitatif yang sudah ada jauh sebelumnya. Saya sadar bahwa 

penguji yang menyampaikan pertanyaan kepada saya pada saat ujian disertasi 

memang berasal dari fakultas kedokteran dan selama ini bergelut dalam dunia 

Positivistik. Para penanya itu tidak salah, tetapi mereka memang berada dalam 

alam pikiran yang berbeda dengan yang saya lakukan. Karena itu, adalah tugas 

saya sebagai orang yang diuji untuk menjelaskan dengan cara yang arif. 

Kembali ke judul tulisan di atas apakah metode penelitian kualitatif ilmiah?’. 

Jika yang dimaksudkan ilmiah adalah ketersediaan data yang konkret atau 

Empirik dan dapat diukur dengan angka dalam rumus statistik, jelas metode 

penelitian kualitatif tidak ilmiah. Sejak awal kelahirannya, metode penelitian 

kualitatif dimaksudkan untuk menangkap arti secara mendalam dari suatu 

peristiwa, gejala, fakta, realitas dan masalah tertentu. Justru untuk memperoleh 

arti yang mendalam itu tidak mungkin dilalui hanya dengan melihat yang tampak 

(empirik) lewat kuesioner dan uji Laboratorium dan analisis statistik. Kedalaman 

makna hanya bisa dilalui dengan wawancara mendalam dan obervasi menyeluruh 

pada peristiwa yang diteliti. 

Selanjutnya jika yang dimaksud ilmiah adalah bahwa hasil penelitian bisa 

digeneralisasikan, maka metode penelitian kualitatif tidak bisa digolongkan 

sebagai karya ilmiah. Sebab, tujuan penelitian kualitatif memang   tidak 

untuk membuat generalisasi dari temuan yang diperoleh. Istilah generalisasi 

(generalization) tidak dikenal dalam penelitian kualitatif. Sebagai pada namaya 

dikenal istilah Transferabilitas (transferability) dalam penelitian kualitatif. Tetapi 

maknanya sangat berbeda. Jika generalisasi merupakan rumusan atau temuan 

penelitian yang dapat berlaku dan diperlakukan secara umum bagi semua populasi 

yang diteliti, maka transferabilitas artinya adalah hasil penelitian kualitatif bisa 

berlaku dan diberlakukan di tempat lain manakala tempat lain yang dimaksudkan 

itu memiliki ciri-ciri yang mirip atau kurang lebih sama dengan tempat atau 

subjek penelitian yang diteliti. Selain itu, menurut Jensen (dalam Given, 2008: 

886), Transferabilitas juga diartikan sebagai proses menghubungkan temuan 

yang ada dengan praktik kehidupan dan perilaku nyata dalam konteks yang lebih 
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luas. 

Dalam penelitian kuantitatif yang jumlah populasi atau partisipannya besar 

biasanya peneliti menggunakan sampel. Karena itu, sampel yang dipilih harus 

memenuhi syarat keterwakilan agar hasilnya dapat berupa generalisasi. Semakin 

sampelnya representatif, maka semakin tinggi peluang generalisasi yang 

dihasilkan, dan sebaliknya. Dengan demikian, pertanyaan berapa jumlah populasi 

dan sampel yang diteliti sangat wajar dan seharusnya memang begitu. 

Sebaliknya, Transferabilitas dapat diperoleh jika peneliti bisa menggali 

kedalaman informasi dan mampu mengabstraksikan temuan substantif menjadi 

temuan formal berupa thesis statement. Sebagaimana pernah dikupas dalam 

tulisan-tulisan sebelumnya, yang dimaksudkan dengan temuan substantif 

adalah rumusan yang diperoleh peneliti sebagai jawaban atas fokus penelitian 

yang diajukan diawal. Dengan demikian, ketika peneliti kualitatif sudah berhasil 

merumuskan temuan sebenarnya penelitian belum bisa dikatakan selesai. Sebab, 

ia masih harus menyelesaikan satu tahapan yang justru sangat penting yakni 

merumuskan temuan Substantif menjadi temuan formal. Bagi penelitian untuk 

kepentingan penulisan disertasi, rumusan temuan formal wajib dilakukan. 

Ada dua hal yang mesti diperhatikan oleh peneliti kualitatif untuk 

meningkatkan transferabilitas, yaitu: (1). Seberapa dekat subjek yang diteliti 

atau informan yang diwawancarai dengan konteks atau tema yang diteliti, dan 

(2). Batasan kontekstual (contextual boundaries) dari temuan. Menurut Jensen 

(dalam Given, 2008:886), ada dua strategi yang bisa dipakai peneliti untuk 

meningkatkan derajad transferabilitas, yakni: (1). Ketersediaan data yang 

memadai (thick description of data), dan (2). Pemilihan subjek atau partisipan 

yang dipilih secara purposif. Yang dimaksud dengan Deskripsi data yang memadai 

(thick) jika peneliti bisa menyediakan informasi yang lengkap mengenai konteks, 

partisipan (subjek dan informan), dan Desain penelitian yang jelas sehingga 

pembaca bisa membuat kesimpulan mengenai Transferabilitas yang dihasilkan. 

Untuk memenuhi harapan itu, pilihlah informan yang menguasai tema yang 

diteliti. Dengan demikian, pertanyaan berapa banyak subjek dan informan dalam 

penelitian kualitatif sebagaimana saya alami sama sekali tidak relevan. Yang 

menjadi persoalan bukan jumlah subjek dan informan penelitiannya, melainkan 

kedalaman informasi yang diperoleh. 

Berikutnya lagi terkait dengan teori. Jika yang dimaksud ilmiah ialah ketiadaan 

pembuktian teori, maka metode penelitian kualitatif jelas tidak ilmiah. Sebab, 

metode kualitatif memang tidak dimaksudkan untuk membuktikan dan menguji 
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teori, melainkan mengembangkan teori. Mengembangkan tidak berarti membuat 

teori yang baru sama sekali. Menghaluskan teori atau konsep yang sudah ada 

sebelumnya oleh peneliti terdahulu bisa disebut sebagai pengembangan teori. 

Setelah teori pertanyaan lainnya menyangkut hipotesis. Jika yang 

dimaksudkan ilmiah ialah ketersediaan hipotesis, maka jelas pula bahwa metode 

penelitian kualitatif tidak tergolong kerja ilmiah. Berbeda dengan metode 

penelitian kuantitatif yang harus dilengkapi dengan hipotesis untuk selanjutnya 

dibuktikan, maka metode penelitian kualitatif sebagaimana dinyatakan Devis 

(dalam Given, 2008: 408) tidak memerlukan hipotesis. Kalaupun ada, hipotesis 

itu bukan untuk dibuktikan, melainkan sebagai panduan agar penelitian bisa 

fokus ke tema atau isu tertentu. Semakin peneliti bisa terfokus pada isu tertentu, 

semakin dia memperoleh pemahaman yang mendalam. Sekadar mengingatkan, 

hipotesis adalah dugaan sementara atau pernyataan tentatif menganai hubungan 

antar variabel, antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Istilah ‘Variabel’ pun sebenarnya tidak begitu relevan dipakai dalam 

metodologi penelitian kualitatif karena topik atau masalah yang diangkat di 

dalam penelitian kualitatif tidak bisa dipisah-pisah menjadi bagian-bagian yang 

lazimnya disebut ‘variabel’ dalam tradisi positivistik. 

Yang terakhir menyangkut proses dan prosedur penelitian. Jika yang dimaksud 

ilmiah adalah proses penelitian harus berlangsung secara linier, maka jelas 

penelitian kualitatif tidak bisa disebut ilmiah. Sebab, proses penelitian kualitatif 

tidak berlangsung secara linier, melainkan siklus. Siklus artinya tahapan-tahapan 

penelitian mulai identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga analisis dan 

penyimpulan data bisa berlangsung tidak berurutan. Misalnya, ketika peneliti 

sampai pada tahap analisis data dan ternyata informasi terkait data tersebut 

tidak lengkap, atau lengkap tetapi tidak jelas, maka peneliti bisa melakukan 

pengumpulan data kembali. Fokus penelitian pun bisa diubah ketika di lapangan 

peneliti menemukan isu yang lebih penting dan menarik untuk diangkat. Bahkan 

saya teringat ada judul penelitian disempurnakan setelah semua selesai untuk 

disesuaikan dengan hasil akhir penelitian dan untuk kepentingan publikasi yang 

lebih luas. 

 
 

7.3 ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF. 

Pekerjaan paling berat yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul adalah 

analisis data. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, 
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karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan Substantif maupun 

formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman 

baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis. 

Pada hakikatnya analisis   data   adalah   sebuah   kegiatan   untuk 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau 

masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif 

yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk 

akhirnya bisa dipahami dengan mudah. 

Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai 

mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya 

penting atau tidak. Ukuran penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi data 

tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian. Di dalam penelitian lapangan 

(field research) bisa saja terjadi karena memperoleh data yang sangat menarik, 

peneliti mengubah fokus penelitian. Ini bisa dilakukan karena perjalanan 

penelitian kualitatif bersifat siklus, sehingga fokus yang sudah didesain sejak 

awal bisa berubah ditengah jalan karena peneliti menemukan data yang sangat 

penting, yang sebelumnya tidak terbayangkan. Lewat data itu akan diperoleh 

informasi yang lebih bermakna. Untuk bisa menentukan kebermaknaan data 

atau informasi ini diperlukan pengertian mendalam, kecerdikan, kreativitas, 

kepekaan konseptual, pengalaman dan Expertise peneliti. Kualitas hasil analisis 

data kualitatif sangat tergantung pada faktor-faktor tersebut. 

Dari pengalaman melakukan penelitian kualitatif beberapa kali, model 

analisis data yang dikenalkan oleh Spradley (1980), dan Glaser dan Strauss 

(1967) bisa dipakai sebagai pedoman. Kendati tidak baku, artinya setiap peneliti 

kualitatif bisa mengembangkannya sendiri, secara garis besar model analisis itu 

diuraikan sebagai berikut: 

1). Analisis Domain (Domain analysis). Analisis Domain pada hakikatnya 

adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data 

untuk menjawab fokus penelitian. Caranya ialah dengan membaca naskah 

data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh Domain atau ranah 

apa saja yang ada di dalam data tersebut. Pada tahap ini peneliti belum perlu 

membaca dan memahami data secara rinci dan detail karena targetnya 

hanya untuk memperoleh Domain atau ranah. Hasil analisis ini masih berupa 

pengetahuan tingkat “Permukaan” tentang berbagai ranah konseptual. Dari 

hasil pembacaan itu diperoleh hal-hal penting dari kata, Frase atau bahkan 

kalimat untuk dibuat catatan pinggir. 
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2). Analisis Taksonomi (Taxonomy Analysis). Pada tahap analisis Taksonomi, 

peneliti berupaya memahami Domain-domain tertentu sesuai fokus masalah 

atau sasaran penelitian. Masing-masing Domain mulai dipahami secara 

mendalam, dan membaginya lagi menjadi Sub Domain, dan dari Sub Domain 

itu dirinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada 

lagi yang tersisa, alias habis (exhausted). Pada tahap analisis ini peneliti bisa 

mendalami domain dan Sub Domain yang penting lewat konsultasi dengan 

bahan-bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman lebih dalam. 

3). Analisis Komponensial (Componential Analysis). Pada tahap ini peneliti 

mencoba mengkontraskan antar unsur dalam ranah yang diperoleh. Unsur- 

unsur yang kontras dipilah-pilah dan selanjutnya dibuat kategorisasi yang 

relevan. Kedalaman pemahaman tercermin dalam kemampuan untuk 

mengelompokkan dan merinci anggota sesuatu ranah, juga memahami 

karakteristik tertentu yang berasosiasi. Dengan mengetahui warga suatu 

ranah, memahami kesamaan dan hubungan internal, dan perbedaan antar 

warga dari suatu ranah, dapat diperoleh pengertian menyeluruh dan 

mendalam serta rinci mengenai pokok permasalahan. 

4). Analisis Tema Kultural (discovering cultural themes). Analisis tema 

kultural adalah analisis dengan memahami gejala-gejala yang khas dari 

analisis sebelumnya. Analisis ini mencoba mengumpulkan sekian banyak 

tema, fokus budaya, nilai, dan simbol-simbol budaya yang ada dalam setiap 

Domain. Selain itu, analisis ini berusaha menemukan hubungan-hubungan 

yang terdapat pada domain yang dianalisis, sehingga akan membentuk satu 

kesatuan yang holistik, yang akhirnya menampakkan tema yang Dominan 

dan mana yang kurang Dominan. Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti 

adalah: (1). Membaca secara cermat keseluruhan catatan penting, (2). 

Memberikan kode pada topik-topik penting, (3). Menyusun Tipologi, (4). 

Membaca pustaka yang terkait dengan masalah dan konteks penelitian. 

Berdasarkan seluruh analisis, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk 

deskripsi, narasi dan argumentasi. Sekali lagi di sini diperlukan kepekaan, 

kecerdasan, kejelian, dan kepakaran peneliti untuk bisa menarik kesimpulan 

secara umum sesuai sasaran penelitian. 
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8.1. PENGERTIAN PENELITIAN KUANTITATIF 

Penelitian kuantitatif dibangun oleh paradigma positivisme. Sebuah paradigma 

yang diilhami oleh David Hume, John Locke, dan Berkeley yang menekankan 

pengalaman sebagai sumber pengetahuan dan memandang pengetahuan 

memiliki kesamaan hubungan dengan aliran filsafat yang dikenal dengan 

nama positivisme. Untuk selanjutnya penelitian kuantitatif dikembangkan oleh 

para penganut paham positivisme yang dipelopori oleh August Comte. Mereka 

berpendapat bahwa untuk memacu perkembangan ilmu-ilmu social, maka 

metode metode Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) harus diadopsi ke dalam riset-riset 

ilmu sosial. 

Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang 

spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak 

awal hingga pembuatan Desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan 

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan 

lebih baik bila disertai dengan Gambar, Table, Grafik, atau tampilan lainnya. 

Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Positivism, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiono, 2009:14). 
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Metode kuantitatif sering juga disebut metode tradisional, Positivistik, 

Scientific dan metode Discovery. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, 

karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi 

sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode Positivistik 

karena berlandaskan pada filsafat Positivisme. Metode ini disebut sebagai metode 

ilmiah (scientific) karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 

konkrit, empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut 

metode Discovery karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan 

berbagai IPTEK baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. 

Penelitian kuantitatif merupakan studi yang diposisikan sebagai bebas nilai 

(value free). Dengan kata lain, penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan 

prinsip-prinsip objektivitas. Objektivitas itu diperoleh antara lain melalui 

penggunaan instrumen yang telãh diuji validitas dan reliabilitasnya. Peneliti 

yang melakukan studi kuantitatif mereduksi sedemikian rupa hal-hal yang dapat 

membuat bias, misalnya akibat masuknya persepsi dan nilai-nilai pribadi. Jika 

dalam penelaahan muncul adanya bias itu, penelitian kuantitatif akan jauh dari 

kaidah-kaidah teknik ilmiah yang sesungguhnya (Sudarwan Danim, 2002: 35). 

Dalam hal pendekatan, penelitian kuantitatif lebih mementingkan adanya 

variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut 

harus didefenisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. 

Reliabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam 

menggunakan pendekatan ini karena kedua elemen tersebut akan menentukan 

kualitas hasil penelitian dan kemampuan replikasi serta generalisasi penggunaan 

model penelitian sejenis. Selanjutnya, penelitian kuantitatif memerlukan adanya 

hipotesa dan pengujian yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan 

berikutnya, seperti penentuan teknik analisa dan formula statistik yang akan 

digunakan. Juga, pendekatan ini lebih memberikan makna dalam hubungannya 

dengan penafsiran angka statistik bukan pada makna secara kebahasaan dan 

kulturalnya. 

Dalam penelitian kuantitatif diyakini adanya sejumlah asumsi sebagai dasar 

dalam melihat fakta atau gejala. Asumsi-asumsi yang dimaksud adalah: 

1. Objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain, baik bentuk, 

struktur, sifat maupun dimensi lainnya. 

2. Suatu benda atau keadaan tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu 

tertentu. 
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3. Suatu gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan, 

melainkan merupakan akibat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya 

(Jonathan Sarwono, 2011) 

Sejalan dengan penjelasan diatas, secara epistemologi paradigma kuantitatif 

berpandangan bahwa sumber ilmu terdiri dari dua hal, yaitu pemikiran rasional 

dan empiris. Karena itu, ukuran kebenaran terletak pada koherensi (sesuai dengan 

teori-teori terdahulu) dan korespondensi (sesuai dengan kenyataan empiris). 

Kerangka pengembangan ilmu itu dimulai dengan proses perumusan hipotesis 

yang dideduksi dari teori, kemudian diuji kebenarannya melalui verifikasi 

untuk diproses lebih lanjut secara induktif menuju perumusan teori baru. Jadi, 

secara Epistemologis pengembangan ilmu itu berputar mengikuti siklus, Logico, 

Hipotetico dan Verifikatif. 

Ada tiga hal mendasar yang harus diketahui dalam penelitian kuantitatif 

yaitu aksioma, karakteristik penelitian dan proses penelitian. 

a. Aksioma (pandangan dasar) 

Aksioma meliputi realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan 

variable, kemungkinan generalisasi dan peranan nilai. 

 
Tabel. 8.1. 

Aksioma Dasar Metode Kuantitatif 

Aksioma Dasar Metode Kuantitatif 

Sifat realitas Dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati, terukur. 

Hubungan peneliti dengan yang diteliti Independen, supaya terbangun objektivitas 

Hubungan variabel Kausalitas (sebab akibat) 

Kemungkinan generalisasi Cenderung membuat generalisasi 

Peranan nilai Cenderung bebas nilai 

 
 

b. Karakteristik Penelitian 

Penelitian kuantitatif memiliki beberapa karakteristik berikut: 

1. Desain: Spesifik, jelas, rinci dan ditentukan secara mantab sejak awal, 

serta menjadi pegangan langkah demi langkah. 

2. Tujuan: Menunjukkan hubungan antar variable, dan menguji teori, serta 

mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif. 

3. Tehnik Pengumpulan data: Kuesioner, Observasi dan wawancara 

terstruktur. 

4. Instrumen penelitian: Tes, angket, wawancara terstruktur, Instrument 

yang telah standar. 
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5. Data: Kuantitatif, dan hasil pengukuran variable yang dioperasionalkan 

dengan menggunakan instrumen. 

6. Sampel: Besar, dan representative, sedapat mungkin random,ditentukan 

sejak awal. 

7. Analisis: Setelah sèlesai pengumpulan data deduktif, menggunakan 

statistik 

8. Hubungan dengan responden: Dibuat berjarak, bahkan sering tanpa 

kontak supaya objektif , kedudukan peneliti lebih tinggi dari pada 

responden, jangka pendek sampai hipotesis dapat ditemukan. 

9. Usulan Desain: Luas dan rinci, literatur yang berhubungan dengan 

masalah dan variabel yang diteliti, prosedur yang spesifik dan rinci 

langkah langkahnya, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, 

Hipotesis dirumuskan dengan jelas, dan ditulis secara rinci dan jelas 

sebelum terjun ke lapangan. 

10. Kapan penelitian dianggap selesai: Setelah semua kegiatan yang 

direncanakan dapat diselesaikan. 

11. Kepercayaan terhadap hasil Penelitian: Pengujian validitas dan 

realiabilitas instrument (Sugiono, 2009: 23-24). 

c. Proses Penelitian 

Seperti telah diketahui bahwa penelitian itu pada prinsipnya adalah untuk 

menjawab masalah. Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang 

seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Penyimpangan antara 

aturan dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, perencanaan dengan 

pelaksanaan dan sebagainya. Penelitian kuantitatif bertolak dari studi 

pendahuluan dari objek yang diteliti (preliminary study) untuk mendapatkan 

hal yang betul-betul menjadi masalah. Selanjutnya supaya masalah dapat 

dijawab maka masalah tersebut dirumuskan secara spesifik dan pada 

umumnya dibuat dalam bentuk kalimat tanya. 

Selain itu penemuan penelitian sebelumnya yang relevan juga dapat 

digunakan sebagai bahan untuk memberikan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian (hipotesis). Jadi kalau jawaban terhadap 

rumusan masalah yang baru didasarkan pada teori dan didukung oleh 

penelitian yang relevan tetapi belum ada pembuktian secara empiris 

(faktual) maka jawaban itu disebut hipotesis. 

Untuk menguji hipotesis tersebut peneliti dapat rnemilih metode, strategi, 
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pendekatan atau Desain penelitian yang sesuai. Pertimbangan ideal untuk 

memilih metode itu adalah tingkat ketelitian data yang diharapkan dan 

konsistensi yang dikehendaki. Sedangkan yang menjadi pertimbangan 

praktis adalah tersedianya dana, waktu dan kemudahan-kemudahan yang 

lain. 

Dalam penelitian kuantitatif, metode penelitian yang dapat digunakan 

adalah metode Survey, Expost Facto, Eksperimen, Evaluasi, Action Research 

dan Policy Research (selain metode naturalistik dan sejarah). Setelah metode 

penelitian yang sesuai dipilih, maka peneliti dapat menyusun instrumen 

penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang 

dapat berbentuk test, angket/kuesioner untuk pedoman wawancara atau 

observasi. Sebelum instrumen digunakan untuk mengumpulkan data, maka 

instrumen penelitian harus terlebih dulu diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu baik yang berbentuk 

populasi maupun sampel. Bila peneliti ingin membuat generalisasi terhadap 

temuannya, maka sampel yang diambil harus representatif (mewakili). 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan 

masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik 

tertentu. Berdasarkan analisis apakah hipotesis yang diajukan ditolak atau 

diterima, atau apakah penemuan itu sesuai dengan hipotesis yang diajukan 

atau tidak. Langkah terakhir dalam penelitian kuantitatif adalah rumusan 

kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah. 

Berdasarkan proses penelitian kuantitatif di atas maka tampak bahwa proses 

penelitian kuantitatif bersifat linier, di mana langkah-langkahnya jelas, mulai 

dari rumusan masalah, berteori, berhipotesis, mengumpulkan data, analisis 

data dan membuat kesimpulan serta saran. 

d. Penggunaan Metode Penelilitan Kuantitatif metode penelitian 

kuantitatif tepat digunakan: 

1. Jika masalah yang menjadi titik tolak penelitian sudah jelas. Masalah 

adalah kesenjangan antara harapana dan kenyataan (Das Sollen dan 

Das Sein), antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan 

praktek, antara rencana dengan pelaksanaan dan sebagainya. Dalam 

menyusun proposal penelitian, masalah ini harus ditunjukkan dengan 

data, baik data hasil penelitian sendiri maupun dokurnentasi. Misalnya 

akan meneliti untuk menemukan pola pemberantasan kemiskinan, 

maka data orang miskin sebagai rnasalah harus ditunjukkan. 
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2. Jika peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. 

Metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk mendapatkan 

infomasi yang luas tetapi tidak mendalam. Bila populasi terlalu luas, 

maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

tersebut. 

3. Jika ingin diketahui pengaruh perlakuan/Treatment tertentu terhadap 

yang lain. Untuk kepentingan ini metode eksperimen paling cocok 

digunakan. Misalnya pengaruh jamu tertentu terhadap derajat 

kesehatan. 

4. Jika peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesis 

penelitian dapat berbentuk hipotesis deskriptif komparatif dan 

asosiatif. 

5. Jika peneliti ingin mendapatkan data yang akurat, berdasarkan 

fenomena yang empiris dan dapat diukur. Misalnya ingin mengetahui 

IQ anak-anak dan masyarakat tertentu, maka dilakukan pengukuran 

dengan test IQ. 

6. Jika ingin menguji terhadap adanya keragu-raguan tentang validitas 

pengetahuan, teori dan produk tertentu. 

 
 

8.2. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN KUANTITATIF. 

(1). Penyusunan Latar Belakang Masalah. 

Latar belakang masalah memuat hal-hal yang melandasi dilakukannya 

penelitian. Hal yang menarik untuk dilakukan penelitian biasanya karena 

adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan (das sollen dan das sein), 

antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, antara 

rencana dengan pelaksanaan dan sebagainya. Dalam bagian ini dimuat 

deskripsi singkat wilayah penelitian dan juga jika diperlukan hasil penelitian 

dari peneliti-peneliti sebelumnya. Secara rinci latar belakang masalah berisi: 

a. Argumentasi; mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti 

dipandang dari segi keilmuan maupun kebutuhan praktis. 

b. Penjelasan akibat-akibat negatif jika masalah tersebut tidak dipecahkan. 

c. Penjelasan dampak positif yang timbul dari hasil-hasil penelitian 

d. Penjelasan bahwa masalah tersebut relevan, aktual dan sesuai dengan 

situasi dan kebutuhan zaman. 
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e. Relevansinya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

f. Gambaran hasil penelitian dan manfaatnya bagi masyarakat atau negara 

dan bagi perkembangan ilmu (Wardi Bachtiar, 1997:). 

 
 

8.3. IDENTIFIKASI, PEMILIHAN DAN PERUMUSAN MASALAH. 

(1). Identifikasi Masalah: 

Masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai adanya kesenjangan antara 

apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, adanya kesenjangan 

informasi atau teori dan sebagainya. 

(2). Pemilihan Masalah: 

1). Mempunyai nilai penelitian (asli penting dan dapat diuji). 

2). Fisible (biaya, waktu dan kondisi). 

3). Sesuai dengan kualifikasi peneliti. 

4). Menghubungkan dua variabel atau lebih (Nazir: 1988). 

(3). Sumber Masalah: 

Bacaan, seminar, diskusi, pengamatan, pengalaman, hasil penelitian 

terdahulu, dan lain-lain. 

(4). Perumusan Masalah: 

a. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. 

b. Jelas dan padat. 

c. Dapat menjadi dasar dalam merumuskan hipotesa dan judul penelitian. 

Selain dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, suatu masalah 

dapat dirumuskan dengan menggunakan kalimat berita. Keduanya 

sama baiknya akan tetapi ada perbedaan dalam kemampuannya 

mengkomunikasikan pesan yang ada di dalamnya. Kalimat berita lebih 

bersifat memberikan gambaran tentang karakteristik masalah yang 

bersangkutan, sedangkan kalimat tanya dapat lebih mengakibatkan 

adanya tantangan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Terlepas 

dari bentuk perumusan masalah yang digunakan, terdapat beberapa 

kriteria yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk merumuskan 

masalah, yaitu: 

(a) Masalah yang dirumuskan harus mampu menggambarkan 

penguraian tentang gejala-gejala yang dimilikinya dan bagaimana 
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kaitan antara gejala satu dengan gejala lainnya. 

(b) Masalah harus dirumuskan secara jelas dan tidak mendua, artinya 

tidak ada maksud lain yang terkandung selain bunyi masalahnya. 

Rumusan masalah tersebut juga harus dapat menerangkan 

dirinya sendiri sehingga tidak diperlukan keterangan lain untuk 

menjelaskannya. Masalah yang baik selalu dilengkapi dengan 

rumusan yang utuh antara unsur sebab dan unsur akibat sehingga 

dapat menantang pemikiran lebih jauh. 

(c) Masalah yang baik hendaknya dapat memancing pembuktian lebih 

lanjut secara empiris. Suatu masalah tidak hanya menggambarkan 

hubungan antar gejala tetapi juga bagaimana gejala-gejala tersebut 

dapat diukur (Ace Suryadi: 2000). 

 
 

8.4. PERUMUSAN TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1) Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan tentang apa yang akan kita 

cari/capai dari masalah penelitian. Cara merumuskan tujuan masalah yang 

paling mudah adalah dengan mengubah kalimat pertanyaan dalam rumusan 

masalah menjadi kalimat pernyataan. 

2) Manfaat penelitian mencakup manfaat teoritis dan praktis. 
 
 

8.5. TELAAH PUSTAKA 

Manfaat telaah pustaka adalah: 

1) Untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 

2) Menyusun kerangka teoritis yang menjadi landasan pemikiran. 

3) Untuk mempertajam konsep yang digunakan sehingga memudahkan 

perumusan hipotesa. 

4) Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. 
 
 

8.6. PEMBENTUKAN KERANGKA TEORI 

Kerangka teori merupakan landasan pemikiran yang membantu arah penelitian, 

pemilihan konsep, perumusan hipotesa dan memberi kerangka orientasi untuk 

klasifikasi dan analisis data (Koentjaraningrat:1973). Kerangka teori dibuat 
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berdasarkan teori-teori yang sudah ada atau berdasarkan pemikiran logis yang 

dibangun oleh peneliti sendiri. 

Teori yang dibahas atau teori yang dikupas harus memiliki relevansi yang 

kuat dengan permasalahan penelitian. Sifatnya mengemukakan bagaimana 

seharusnya tentang masalah yang diteliti tersebut berdasar konsep atau teori- 

teori tertentu. Khusus untuk penelitian hubungan dua variabel atau lebih maka 

dalam landasan teori harus dapat digambarkan secara jelas bagaimana hubungan 

dua variabel tersebut. 

 
 

8.7. PERUMUSAN HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis 

dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesis 

merupakan kristalisasi dari kesimpulan teoritik yang diperoleh dari telaah 

pustaka. Secara statistik, hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan 

populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari 

sampel penelitian. 

 

8.8. DEFINISI OPERASIONAL DAN KLASIFIKASI VARIABEL PENELITIAN 

Konsep merupakan definisi dari sekelompok fakta atau gejala (yang akan diteliti). 

Konsep ada yang sederhana dan dapat dilihat, seperti konsep tentang meja, kursi 

dan sebagainya, juga ada konsep yang abstrak dan tak dapat dilihat seperti konsep 

partisipasi, peranan dan sebagainya. Konsep yang tak dapat dilihat disebut 

Construct. Karena Construc bergerak di dalam abstrak maka perlu diubah dalam 

bentuk yang dapat diukur secara empiris, atau dalam kata lain perlu ada definisi 

operasional yakni mengubah konsep dengan kata-kata yang menggambarkan 

perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji kebenarannya oleh orang 

lain. 

Konsep yang mempunyai variasi nilai disebut variabel. Variabel dibagi 

menjadi dua: 

a. Variabel deskrit/katagorikal, misalnya variabel jenis kelamin. 

b. Variabel Continues, misalnya variabel umur. 

Proses pengukuran variabel merupakan rangkaian dari empat aktivitas 

pokok yaitu: 

1). Menentukan dimensi variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian sosial 
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sering kali memiliki lebih dari satu dimensi. Semakin lengkap dimensi suatu 

variabel yang dapat diukur maka semakin baik pula ukuran yang dihasilkan. 

2). Merumuskan dimensi variabel. Setelah dimensi-dimensi suatu variabel dapat 

ditentukan, barulah dirumuskan ukuran untuk masing-masing dimensi. 

Ukuran ini biasanya berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan 

dimensi tadi. 

3). Menentukan tingkat ukuran yang akan digunakan dalam pengukuran. 

Apakah skala: nominal, ordinal, interval atau ratio. 

4). Menguji tingkat validitas dan reliabilitas dari alat pengukur apabila yang 

dipakai adalah alat ukur yang baru. 

Contoh yang bagus dalam proses pengukuran suatu variabel dikemukakan 

oleh Glock dan Stark yang mengembangkan suatu konsep untuk mengukur 

tingkat religiusitas. Menurut pendapat mereka, konsep religiusitas mempunyai 

lima dimensi berikut: 

1). Ritual Involvement, yaitu tingkatan sejauh mana orang mengerjakan 

kewajiban ritual di dalam agama mereka. Seperti Sholat, Puasa, Membayar 

Zakat, dan lain-lain, bagi yang beragama Islam. 

2). Ideologi Involvement, yaitu tingkatan sejauh mana orang menerima hal- 

hal yang dogmatik di dalam agama mereka masing-masing. Misal apakah 

seseorang yang beragama percaya tentang adanya malaikat, hari kiamat, 

surga, neraka, dan hal lain yang sifatnya dogmatik. 

3). Intellectual Involvement, sebenarnya sejauh mana seseorang mengetahui 

tentang ajaran agamanya. Seberapa jauh aktivitasnya didalam menambah 

pengetahuan agamanya, apakah dia mengikuti pengajian, membaca buku- 

buku agama, bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama Kristen apakah 

dia menghadiri Sekolah Minggu, membaca buku-buku agama, dan lain-lain. 

Demikian pula dengan pemeluk agama lainnya, apakah dia mengerjakan hal- 

hal yang serupa. 

4). Experiential Involvement, yaitu dimensi yang berisikan pengalaman- 

pengalaman unik dan spektakuler yang merupakan keajaiban yang datang 

dari Tuhan. Misalnya, apakah seseorang pernah merasakan bahwa doanya 

dikabulkan Tuhan; apakah dia pernah merasakan bahwa jiwanya selamat 

dari bahaya karena pertolongan Tuhan, dan lain-lain. 
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5). Consequential Involvement, yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana 

perilaku seseorang dimotifikasikan oleh ajaran agamanya. Misalkan apakah 

dia menerapkan ajaran agamanya didalam kehidupan sosial. Misalnya, 

apakah dia pergi mengunjungi tetangganya yang sakit, mendermakan 

sebagian kekayaannya untuk kepentingan fakir miskin, menyumbangkan 

uangnya untuk pendirian rumah yatim piatu, dan lain-lain (Djamaludddin 

Ancok, 1989:32). 

Dimensi-dimensi di atas kemudian diperinci dalam aspek yang lebih kecil 

dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dijadikan 

komponen alat pengukur terhadap dimensi tingkat religiusitas. 

 
 

8.9. SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN KUANTITATIF 

Proposal penelitian pada umumnya memuat 3 bagian, yaitu: Bagian awal, bagian 

utama dan bagian akhir. Bagian awal memuat halaman judul, halaman persetujuan 

dan daftar isi. Bagian utama memuat latar belakang masalah, rumusan masalah/ 

fokus penelitian, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

penegasan istilah, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, paradigma penelitian, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sedangkan bagian akhir memuat 

daftar rujukan dan lampiran (Ahmad Tanzeh, 2011: 99). 

Sebagai acuan, proposal penelitian kuantitatif dapat dikemas dalam 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

I. Pendahuluan 

A. Latar belakang masalah 

B. Identifikasi masalah 

C. Pembatasan masalah 

D. Perumusan masalah 

E Tujuan penelitian 

F. Kegunaan/manfaat penelitian 

II. Deskripsi Teori, Kerangka Berpikir, Dan Hipotesis 

A. Deskripsi teoretik 

B. Kerangka berpikir 

C. Hipotesis 
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III. Prosedur Penelitian 

A. Metode penelitian 

B. Populasi dan sampel 

C. Instrumen penelitian 

D. Tehnik pengumpulan data 

E. Tehnik analisis data 

IV. Organisasi Dan Jadwal Kegiatan Penelitian 

A. Organisasi penelitian 

B. Jadwal penelitian 

V. Biaya Yang Diperlukan (Sugiyono, 2009: 384). 
 
 

8.10. BEBERAPA METODE PENELITIAN KUANTITATIF. 

1. Metode Survei. 

Metode Survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner 

sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Metode ini adalah 

yang paling sering dipakai dikalangan Mahasiswa. Desainnya sederhana, 

prosesnya cepat. Tetapi bila dilakukan dengan sembrono, temuan Survei 

ini cenderung Superficial (dangkal) meskipun dalam analisisnya peneliti 

menggunakan statistik yang rumit. 

Penelitian Survei dengan kuesioner ini memerlukan responden dalam 

jumlah yang cukup agar validitas temuan bisa dicapai dengan baik. Hal ini 

wajar, sebab apa yang digali dari kuesioner itu cenderung informasi umum 

tentang fakta atau opini yang diberikan oleh responden. Karena informasi 

bersifat umum dan (cenderung) dangkal maka diperlukan responden dalam 

jumlah cukup agar "Pola" yang menggambarkan objek yang diteliti dapat 

dijelaskan dengan baik. 

Sebagai ilustrasi, lima orang saja kemungkinan tidak mampu memberikan 

gambaran yang utuh tentang sesuatu (misalnya tentang profil kesejahteraan 

pegawai). Tetapi 250 orang mungkin akan lebih mampu memberi gambaran 

yang lebih baik tentang profil kesejahteraan pegawai itu. Perlu dicatat, 

jumlah responden saja belum cukup memenuhi syarat "keterwakilan". Teknik 

memilih responden ("teknik sampling") juga harus ditentukan dengan hati- 

hati. 
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Karena validitas data sangat tergantung pada "Kejujuran" responden maka 

peneliti sebaiknya juga menggunakan cara lain (selain kuesioner) untuk 

meningkatkan keabsahan data itu. Misalnya, peneliti mungkin bertanya 

kepada responden tentang pendapatan per bulannya (dalam rupiah). 

Dalam hal ini, peneliti juga mempunyai sumber data lain untuk meyakinkan 

kebenaran data yang diberikan responden (misalnya dengan melihat daftar 

gaji si responden di kantornya). Jika hal ini sulit ditemukan maka peneliti 

terpaksa harus berasumsi bahwa semua data yang diberikan responden 

adalah benar. Kita tahu, asumsi semacam ini sering kali menyesatkan. 

Kesalahan yang sering dibuat oleh peneliti dalam penelitian Survei ini 

adalah terletak pada analisis data. Peneliti sering kali lupa bahwa apa 

yang dikumpulkan melalui kuesioner ini adalah sekedar "Persepsi Tentang 

Sesuatu", bukan "Substansi Dari Sesuatu". Karena itu, kalaupun peneliti 

menggunakan analisis statistik yang cukup kompleks (misalnya korelasi 

atau regresi) maka peneliti harus ingat apa yang dianalisisnya itu tetaplah 

sekumpulan persepsi, bukan substansi. 

Beberapa tema penelitian dengan menggunakan metode Survei adalah 

sebagai berikut: 

1). Survei tentang alokasi anggaran untuk pengembangan pegawai di 

semua perguruan tinggi negeri. 

2). Survei tentang kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan di Bank XY. 

3). Analisis terhadap potensi penerimaan calon konsumen terhadap 

produk baru yang akan diluncurkan. 

4). Jajak pendapat masyarakat terhadap metode baru dalam hal penetapan 

Pajak Pembangunan I. 

Dari contoh-contoh di atas, kita sadar bahwa tidak mudah menggolongkan 

suatu penelitian ke jenis penelitian tertentu dengan hanya melihat judul atau 

tema penelitian itu. Jika hanya judul yang kita baca maka kita sebenarnya 

bisa memasukkan suatu penelitian ke jenis penelitian mana pun. Karena itu, 

kita harus bisa membaca seluruh Desain penelitian untuk mengetahui jenis 

penelitian atau metode yang digunakan seorang peneliti. 

2. Metode Eksperimen. 

Metode eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara satu variabel 

dengan lainnya (variabel X dan variabel Y). Untuk menjelaskan hubungan 
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kausalitas ini, peneliti harus melakukan kontrol dan pengukuran yang sangat 

cermat terhadap variabe-variabel penelitiannya. 

Tetapi metode eksperimen tidak hanya digunakan untuk menjelaskan 

hubungan sebab akibat antara satu dan lain variabel, tetapi juga untuk 

menjelaskan dan memprediksi gerak atau arah kecenderungan suatu variabel 

di masa depan. Ini adalah eksperimen yang bertujuan untuk memprediksi. 

Perlu diingat, dua variabel yang berkorelasi (misalnya "tingkat pendidikan" 

berkorelasi dengan "tingkat penghasilan") tidak berarti dua variabel tersebut 

mempunyai hubungan sebab-akibat. Sebaliknya, dua variabel yang tidak 

berkorelasi (zero correlation) bukan berarti sudah tertutup kemungkinan 

berhubungan sebab akibat (Hopkins, et al, 1987). Untuk mengukur korelasi, 

metode Survei mungkin sudah cukup memadai. Tetapi untuk menjawab 

"Apakah tingkat pendidikan menyebabkan naiknya pendapatan? " Diperlukan 

suatu studi eksperimen yang sangat ketat aturannya. 

Seperti metode-metode lain, metode eksperimen ini mempunyai banyak 

variasi. Berikut ini beberapa contoh variasi (model) metode eksperimen. Sebagai 

catatan: 

O: Adalah observasi 

X: Adalah variabel independen 

R: Kelompok subjek yang dibagi secara random 

EG: Experimental group 

CG: Control group 

Tabel. 8.2. Contoh Variasi (model) Metode Eksperimen 
 

No Nama Model Model Komentar 

1 One-shot case study - XO1 
Tak ada perbandingan antara Pre dan 
Post program 

2 One-group pretest-posttest O1 X O2 Tanpa kelompok pembanding 

3 Static group EG: - X O1 

CG : O2 
Pembagian kelompok tidak dirandom 

4 Pretest-posttestcontrol group EG: R O1 X O2 

CG: R O3 O4 
Pembagian kelompok melalui random 

5 Posttestonly control group EG: R - XO1 

CG: R - O2 
Kedua kelompok tidak diberi pretest 

6 Time series O1 O2 ... On X Om …O2 Tanpa EG dan CG 

7 Multiple time series EG: O1 O2 ... X O1 O2 . Mahal Tanpa random 

 
8 

 
Solomon 

EG : R O1 X O2 

CG : R O1 O2 

EG : RX O1 

CG: RO2 

 
Mahal Rumit 

(Sumber: O'Sullivan& Rassel, 1995) 
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Untuk model pertama, peneliti tidak melakukan pengukuran sebelum 

perlakuan (X). Tetapi langsung mengukur hasil sesudah (X). Dengan model kedua, 

peneliti bisa membuat pertanyaan, apakah "Suatu sistem penarikan pajak gaya 

baru dapat menaikkan penerimaan pajak di daerah "X"? Dalam hal ini, peneliti 

tinggal membandingkan penerimaan pajak di daerah X sebelum dan sesudah 

digunakannya sistem penarikan pajak gaya baru tersebut. 

Untuk model keempat, peneliti bisa menggunakan pertanyaan yang sama, 

tetapi diperlukan daerah selain X (misalnya daerah Z) sebagai pembanding tingkat 

penerimaan pajak. Daerah X dikenakan (diberlakukan) sistem penarikan pajak 

gaya baru, di daerah Z tidak. Berikut ini adalah beberapa contoh tema penelitian 

dengan menggunakan metode Eksperimen: 

1. Apakah terdapat perbedaan dalam hal tingkat pemahaman Siswa antara 

Siswa yang diajar dengan metode instruksionis dengan Siswa yang diajar 

dengan metode konstruktivis? 

2. Perbedaan efektivitas dan efisiensi metode IQRO dengan metode tradisional 

(dalam mempelajari bahasa Arab) 

3. Pengaruh pendekatan Focused Group Discussion terhadap proses 

pengambilan keputusan. 

4. Perlu pula diingat kembali, eksperimen di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial 

sering bersifat "Kuasi" (semu). Artinya, pengontrolan terhadap variabel- 

variabel yang diteliti sering kali tidak mungkin dilakukan secara ketat seperti 

dalam eksperimen ilmu-ilmu eksakta {yang tidak menggunakan unsur 

"Manusia" sebagai objek penelitian). Dalam ilmu sosial, eksperimen semu 

adalah eksperimen yang tidak menggunakan "random" untuk membagi 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada model-model di atas, 

semua model yang tanpa "R" adalah eksperimen semu. 

 
 

1). KESALAHAN DALAM METODE EKSPERIMEN 

Hal-hal yang mempengaruhi validitas internal dan eksternal dalam penelitian 

eksperimen, disebut "Extraneous Variables" adalah variabel selain variabel- 

variabel utama yang diteliti, yang mempengaruhi hasil akhir penelitian 

(kesimpulan) jika tidak dikontrol. Borg & Gall mengutip Campbell & Stanley 

(1963), lihat juga Malhorta (1977) menunjukkan ada 10 tipe variabel Extraneous, 

yaitu: 
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a. History 

b. Maturation 

c. Testing 

d. Instrumentation 

e. Statistical Regression 

f. Differential Selection 

g. Experimental Mortality 

h. Selection Maturation Interaction 

j. The John Henry Effect 

k. Experimental Treatment Diffusion. 

a. History. Pada penelitian yang membutuhkan waktu relatif lama, ada 

kemungkinan terjadi hal-hal yang mempengaruhi proses penelitian 

itu sehingga hasil akhir penelitian tidak sepenuhnya dipengaruhi 

oleh (treatment) perlakuan, tetapi oleh hal-hal lain. Ketika terjadi 

kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998 (yang menandai jatuhnya 

rejim Soeharto), banyak penelitian menjadi "Kacau" karena terjadi 

perubahan-perubahan mendasar di segala bidang (ekonomi, politik, 

budaya, dan sebagainya). 

b. Maturation. Pada saat penelitian berlangsung, ada kemungkinan para 

subjek yang diteliti mengalami "Pendewasaan" (maturation). Mereka 

mungkin bertambah cerdas, bertambah terampil, lebih percaya diri 

dan sebagainya. Jadi, hasil penelitian lagi-lagi tidak hanya akibat dari 

treatment, tetapi juga dipengaruhi faktor maturation ini. 

c. Testing. Dalam studi eksperimen yang menggunakan Pretest dan Postest, 

ada kemungkinan subjek menjadi lebih tahu tentang test (terutama 

postest), atau menjadi Test Wise. Maka, kalaupun ada kenaikan nilai 

test (post pre). Hal ini mungkin lantaran subjek menjadi lebih pintar 

alias Test Wise. Bisa juga terjadi kualitas Pre Test tidak sama dengan 

kualitas Post Test. Misalnya Post Test lebih mudah dari pada Pre Test, 

maka wajar hasil Post Test lebih baik daripada hasil Pre Test-nya (lihat 

juga "instrumentation"). 

d. Instrumentation. Ini berhubungan dengan kualitas instrumen 

penelitian. Jika misalnya, Pretest dibuat sangat sulit (tingkat 

kesukarannya tinggi), sedangkan Pos Test dibuat dengan tingkat 
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kesukaran lebih rendah (mungkin karena ketidaksengajaan) maka 

Jika pun hasil Post Pre, hal ini bukan dari hasil Treatment, tetapi dari 

kesalahan instrumen itu. Demikian pula bila kita telah menggunakan 

jenis instrumen. Misalnya, untuk mengukur kemampuan psikomotorik 

diperlukan tes yang bersifat kegiatan fisik ("melakukan suatu kegiatan"). 

Tetapi peneliti ternyata hanya menggunakan tes tertulis. Misalnya, 

bukan kemampuan psikomotorik yang diukur, tetapi kemampuan 

kognitif. 

e. Statistical regression. Ini berhubungan dengan perhitungan statistik. 

Bila kita membandingkan dua kelompok (misalnya kelompok pengusaha 

kecil dan kelompok pengusaha menengah) dengan memperlakukan 

"Treatment" yang sama (misalnya pengenalan terhadap manajemen 

usaha). Ternyata, setelah waktu tertentu, ada kecenderungan kelompok 

yang mendapat "Gain" lebih besar adalah kelompok pengusaha kecil. 

Secara, "Common Sense" sebenarnya kita bisa mengerti bila suatu 

perubahan lebih mudah terlihat di konteks "Kecil" dari pada melihat 

perubahan di konteks "Yang Lebih Besar". Kenaikan Rp 1 juta ke Rp 2 

juta adalah kenaikan 100%. Tetapi kenaikan yang sama, Rp 1 juta, dari 

Rp 1 milyar ke Rp 1.001.000.000,00 "Hanya" 0,001%. 

f. Differential selection. Dalam studi eksperimen yang membandingkan 

dua kelompok (kelompok A dan B), peneliti harus "Mengatur" 

sedemikian rupa sehingga kelompok A sama dengan kelompok B 

sehingga perbandingan bisa dilakukan secara baik. Tetapi kadang- 

kadang karena satu dan lain hal, yang masuk ke kelompok A, misalnya, 

rata-rata lebih baik dari pada yang dikelompok B. Maka, ketika dua 

kelompok ini dibandingkan di akhir penelitian, jelas sekali kelompok A 

lebih baik dari kelompok B. Ini bukan karena Treatment, tetapi karena 

kesalahan pengelompokan. 

g. Experimental mortality. Ini berhubungan dengan tingkat Drop Out 

subjek penelitian. Jika satu per satu subjek mengundurkan diri dari 

penelitian, lama-lama peneliti akan kekurangan subjek untuk diteliti. 

Mungkin secara kuantitas jumlahnya masih cukup. Tetapi bila profile 

subjek berubah drastis (kelompok tertentu masih banyak, kelompok 

lain sebagai kelompok pembanding katakanlah tinggal satu orang), 

penelitian praktis tidak mungkin dilanjutkan. 
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h. Selection-maturation interaction. Ini sama dengan nomor enam, 

tetapi satu kelompok menjalani "Pendewasaan" yang lebih cepat dari 

pada kelompok lainnya. 

i. The John Henry Effect. Ini terjadi ketika kelompok kontrol (tidak 

diberi treatment) berperilaku lebih giat, lebih rajin, dan sebagainya, 

dari pada kelompok eksperimen (kelompok yang diberi treatment). 

Hal ini mungkin terjadi karena, misalnya, kelompok kontrol merasa 

bahwa nantinya mereka akan "kalah" dibandingkan dengan kelompok 

Eksperimen. Perasaan "Kalah" semacam ini bisa memacu kelompok 

kontrol belajar dan bekerja lebih giat dari biasanya, katakanlah 

untuk membuktikan bahwa mereka sama baiknya dengan kelompok 

eksperimen. 

j. Experimental Treatment Diffusion. Ini terjadi ketika kelompok kontrol 

"Belajar" dari kelompok eksperimen, baik sengaja maupun tidak, Jadi, 

terjadi "perembesan" pembelajaran dari kelompok eksperimen ke 

kelompok kontrol. 

Semua variabel yang berhubungan dengan fenomena di atas harus dikontrol 

oleh peneliti. Jika tidak, pasti akan terjadi kesalahan dalam pengambilan 

kesimpulan. 

Apa yang dimaksud dengan "Dikontrol" adalah diantisipasi sedini mungkin 

dan kemudian "Dijaga" agar tidak mencemari proses eksperimen. Misalnya, agar 

tidak terjadi efek "Differential Selecion", maka dua kelompok harus dipilih secara 

acak (random) untuk mencapai pembagian yang fair. Agar tidak terjadi kesalahan 

karena faktor "Instrumentation" atau "Testing", maka instrumen harus diuji 

berulang-ulang. 
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Abstrak adalah ringkasan singkat dari sebuah proyek penelitian. Sebuah abstrak 

ditulis dengan baik akan membuat pembaca ingin mempelajari lebih lanjut 

tentang penelitian Anda, membaca makalah Anda, atau menghadiri presentasi 

Anda. Abstrak juga berfungsi sebagai ringkasan dari penelitian sehingga 

makalah atau karya tulis Anda dapat dikategorikan dan dicari kata kuncinya. 

Abstrak merupakan bagian penting dari laporan Anda karena abstrak mungkin 

merupakan bagian yang dibaca oleh orang-orang yang ingin mengetahi karya 

tulis ilmiah anda. 

Abstrak merupakan gambaran yang menyediakan pembaca sebuah Poin 

utama dan hasil dari karya tulis ilmiah anda. Abstak juga bisa dikatakan sebagai 

ringkasan dari esensi laporan. Untuk alasan ini, maka abstrak harus dibuat untuk 

menyajikan informasi yang paling lengkap dan semenarik mungkin. 

Umumnya, abstrak dibatasi untuk 200 sampai 300 kata, atau satu halaman. 

Namun batas kata tersebut dapat berubah ubah sesuai dengan permintaan dan 

ketentuan yang ada. 

Abstrak terdiri dari dua jenis, abstrak dalam Bahasa Indonesia dan abstrak 

dalam Bahasa Inggris, isi dari abstrak antara memuat: 

1. Kata Abstrak/Abstract; 

2. Entri Skripsi/Tesis /Disertasi; 

3. Tujuan penelitian; 

4. Hipotesis; 
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5. Populasi dan sampel; 

6. Metode dan instrumen penelitian; 

7. Temuan penelitian; 

8. Implikasi/Kesimpulan; 

9. Kata Kunci/Key Word. (untuk abstrak di jurnal); 

Abstrak dalam Bahasa Inggris dapat menggunakan Present Tense atau Past 

Tense. Abstrak dalam Bahasa Indonesia menggunakan Bahasa Akademis, lugas, 

tepat, dan singkat. Penulisan abstrak yang benar adalah padat dan singkat 

memuat yang dianggap penting mencakup ke sebilan Poin yang dikemukakan di 

atas. 

Tips untuk membuat abstrak: 

Walaupun menulis abstak tidak dibutuhkan keahlian khusus, namun bagi para 

pemula dibutuhkan beberapa tips untuk memudahkan Anda membuat abstrak. 

Berikut ini merupakan tips yang akan membuat Anda jauh lebih mudah membuat 

abstak yang benar. 

1. Dibutuhkan banyak revisi untuk menulis abstrak yang baik 

2. Temukan pokok bahasan utama dari karya tulis atau penelitian Anda. 

Kemudian jelaskan hal tersebut secara mudah sehigga kalangan non- 

akademik bisa membaca karya tulis Anda. 

3. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata kunci penting yang sesuai dengan 

bidang penelitian atau menggunakan kata-kata yang menunjukkan bidang 

Anda (contoh: rekayasa Biokimia, sejarah seni Bizantium, tanaman C3). 

4. Abstrak Anda tidak boleh terlalu rinci sehingga memerlukan kutipan atau 

catatan kaki. 

5. Carilah bantuan dari kakak kelas atau dosen Anda untuk membuat abstak 

lebih benar. 

Contoh 1: Abstrak Skripsi: 

di unduh dari www.google.com tgl. 2 agustus 2016. 

Analisa Kesenjangan Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Konsumen 

Pengunjung Plaza Tunjungan Surabaya 

Thomas Stefanus Kaihatu 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra 

Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236, INDONESIA 

Email: tkaihatu@petra.ac.id 
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Abstrak 

Pelayanan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu tindakan dan 

perlakuan atau cara melayani orang lain untuk memenuhi apa yang menjadi 

kebutuhan dan keinginannya. Tingkat kepuasan konsumen atas suatu 

pelayanan dapat diukur dengan membandingkan antara harapan konsumen 

terhadap kualitas pelayanan yang diinginkannya dengan kenyataan yang 

diterimanya atau dirasakannya. Studi ini untuk melihat kesenjangan antara 

jasa yang diharapakan dengan jasa yang dirasakan oleh pengunjung Plaza 

Tunjungan Surabaya. Kemudahan dan kelengkapan penyediaan berbagai 

produk, tanggung jawab atas kualitas dan penetapan harga, serta tanggung 

jawab atas keamanan barang dan keselamatan pengunjung maupun pembeli 

merupakan faktor-faktor paling sesuai antara apa yang diharapkan dengan 

apa yang dirasakan konsumen pengunjung Plaza Tunjungan Surabaya. 

Contoh 2: 

Pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi dan kepuasan kerja serta 

kinerja karyawan pada sub sektor industri pengolahan kayu skala menengah 

di Jawa Timur 

H.Teman Koesmono Staf Penjajar Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik 

Widya Mandala, Surabaya 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini untuk memenemukan bagaimana besarnya 

pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi, kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan khususnya karyawan dibagian produksi. Unit analisisnya adalah 

karyawan produksi pada subsektor industri pengolahan kayu di Jawa Timur. 

Secara positif perilaku seseorang akan berpengaruh terhadap kinerjanya, 

disamping itu peneliti menguji hipotesis bahwa motivasi berpengaruh kepada 

kepuasan kerja dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Hasilnya 

bahwa secara langsung motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

sebesar 1.462 dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja sebesar 0.387, 

kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja sebesar 0,003 dan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja sebesar 0.506, budaya organisasi 

berpengaruh terhadap motivasi sebesar 0.680 dan budaya organisasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja sebesar 1.183. Hasil penelitian ini 

dapat digunakan oleh peneliti berikutnya, sebagai bahan penelitian pada 

bidang ilmu pengetahuan perilaku organisasi atau ilmu pengetahuan yang 

sejenisnya. 

91 



 

 

 
 
 

Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan Dan Sosial 

 
Contoh 3: abstrak dalam Bahasa Inggris. 

Pengaruh ketidak amanan kerja (job insecurity) sebagai dampak restrukturisasi 

terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi dan intensi keluar Survivor. 

Nur Wening 

STIE Widya Wiwaha Jogjakarta 

KINERJA, Volume 9, No.2, Th. 2005: Hal. 135-147 

Abstract 

Restructuring is suspected to be influencing perception of job insecurity. The 

job insecurity will have a negative impact on job satisfaction, organization 

commitment, and even turnover intention. When insecurity is conceived 

within someone’s perception, it will lower his or her job satisfaction and also 

commitment on the company. This research was conducted upon service 

(bank) and manufacturing companies which had run restructuring in the last 

four years. It involved 216 respondents with 78.2% of response rate. Simple 

regression and hierarchical regression analysis were used to analyze the data. 

An interesting finding of this research is that restructuring conducted in bank 

and manufacturing companies has been found out to be having no influence 

on turnover intention. On the other hand, job insecurity perception does not 

influence job satisfaction, commitment, and turnover intention. In addition, this 

research came to a conclusion that organization commitment is an mediating 

variable between job satisfaction and turnover intention 

Contoh 4: Abstrak Tesis Gupron (pasca sarjana UHAMKA 2013) Abstrak 

GUPRON, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Pemberdayaan Guru 

Terhadap Kepuasan Kerja Guru Sekolah Dasar Swasta se Kecamatan Mustikajaya 

Kota Bekasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan pemberdayaan Guru terhadap kepuasan kerja Guru Sekolah Dasar 

Swasta. Penelitian ini dilaksanakan pada Sekolah Dasar (SD) Swasta sekecamatan 

Mustikajaya Kota Bekasi. Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif 

Kuantitatif. 

Penelitian dilaksanakan pada SD Swasta se Kecamatan Mustikajaya Kota 

Bekasi (ujicoba dan penelitian), dengan metode Survey. Responden penelitian 

Guru-Guru yang berjumlah 153 orang 30 orang untuk uji coba diambil dari jumlah 

populasi di luar sampel penelitian, teknik pengambilan sampel menggunakan 

rumus Slovin. Instrumen menggunakan kuesioner kepuasan kerja Guru sebagai 
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variabel terikat, sedangkan instrumen kuesioner kepemimpinan Kepala Sekolah 

dan pemberdayaan Guru sebagai variabel bebas. 

Hasil analisis data menggunakan analisis jalur (path analisis) menunjukkan 

bahwa (1). Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kepuasan kerja Guru P31 = 0,47 dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,675. (2). Terdapat pengaruh langsung positif dan signifikan 

pemberdayaan Guru terhadap kepuasan kerja guru dengan koefisienP32= 0,22 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,536. (3). Terdapat pengaruh langsung positif 

dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pemberdayaan Guru, 

didapatkan koefisien P32 = 0,62 dengan koefisien korelasi sebesar 0,624. 

Berdasarkan hasil temuan tersebut, disimpulkan bahwa kepuasan kerja Guru 

dapat meningkat apabila kepemimpinan Kepala Sekolah dan pemberdayaan 

Guru oleh Kepala Sekolah meningkat. Hasil penelitian ini juga dapat berguna 

untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan Kepala Sekolah dan pemberdayaan 

guru oleh kepala sekolah dalam upaya peningkatan kepuasan kerja guru secara 

keseluruhan. 

Contoh 5:    Abstrak Tesis Dedeh Kurniasih Pasca Sarjana UHAMKA (2014) Abstrak 

Dedeh Kurniasih, “evaluasi pelaksanaan manajemen pendidikan inklusi di SDN 

Kebon Pala 03 Jakarta Timur “. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

manajemen pendidikan Inklusi di SDN Kebon Pala 03 Pagi Jakarta Timur, yang 

diharapkan setelah mendapatkan hasil penelitian ada manfaatnya demi perbaikan 

pelaksanaan manajemen pendidikan Inklusi di SDN Kebon Pala 03 Pagi untuk 

perbaikan selanjutnya sehingga pelaksanaan pendidikan Inklusi benar-benar 

dapat terlaksana dengan baik. 

Penelitian dilakukan melalui penelitian kualitatif, segala sumber informasi 

berasal dari warga Sekolah seperti: Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Mata 

Pelajaran, Bendahara Sekolah, Siswa-Siswi SDN Kebon Pala, Siswa-Siswi Anak 

Berkebutuhan Khusus, orang tua Siswa, dan Komite sekolah. Pengumpulan data 

diperoleh dengan cara: Observasi langsung, angket, wawancara, dokumentasi, 

setelah mendapatkan informasi kemudian dilakukan Kroscek data primer dari 

literature yang ada kemudian temuan penelitian ini peneliti Deskripsikan berupa 

narasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan gambaran dan 

kesimpulan pelaksanaan manajemen pendidikan Inklusi mulai dari manajemen 
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kesiswaan, kurikulum, pembelajaran, evaluasi, kependidikan, saspras dan 

pembiayaan di SDN Kebon Pala 03 Pagi belum terlaksana dengan sepenuhnya 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terlihat dari dari 

berbagai manajemen masih ada sebagian yang tidak terlaksana dengan baik. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal SDN Kebon Pala 03 harus 

memperbaiki dan meningkatkan dari berbagai aspek manajemen sehingga 

Sekolah harus mau meneriman saran dan kritik dari berbagai pihak supaya 

manajemen pendidikan Inklusi dapat terlaksana dengan baik. 
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10.1. PENGERTIAN TENTANG PROPOSAL. 

Proposal dapat dikatakan sebagai rencana penelitian yang akan dilaksanakan, 

karena baru berupa rencana maka proposal baru dapat diterima, diperbaiki, 

atau diganti. Sedangkan teknis sistimatika proposal sendiri bisa berbeda antara 

satu kampus dengan kampus lainnya. Ada kampus yang menghendaki proposal 

penelitian memuat Bab I sampai dengan Bab III, dan ada juga kampus yang 

menghendaki sistematika proposal berbeda dengan sistematika Skripsi/Tesis 

sebenarnya (lebih ringkas). 

Tapi umumnya, proposal penelitian harus memuat hal-hal pokok seperti latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah,penelitian rujukan, 

kerangka teoritis dan kerangka pemikiran, hipotesis (jika ada), metodologi 

berupa Desain, sampel, waktu dan tempat, teknik pengumpulan dan analisis data. 

Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto (2005:8) mengatakan: “Bahwa proposal 

penelitian merupakan sebuah rencana tertulis yang akan diikuti dengan kegiatan 

nyata. Proposal penelitian ini masih bersifat rancangan yang masih bisa berubah. 

Walaupun demikian, proposal atau usulan penelitian yang sudah mengandung isi 

sistematika penelitian yang akan dilalukan sebagai cermin dari kualitas penelitian 

yang akan dilakukan oleh penelitian yang akan dilakukan sebagai cermin dari 

kualitas penelitian yg akan di lakukan oleh peneliti (mahasiswa) bersangkutan. 

Dapat dikatakan bahwa bilamana seseorang yang sudah dapat menyusun 

proposal dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa 50% penelitian sudah 

terselesaikan. 
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10.2. PERBEDAAN ANTARA SIDANG PROPOSAL DENGAN SEMINAR PRO- 

POSAL 

Ada kampus yang menggunakan istilah sidang proposal dan ada juga yang 

menggunakan istilah seminar proposal, perbedaannya terletak pada teknis 

pelaksanaan setting: 

1). Pada Setting sidang, umumnya dilakukan selama 45-90 menit. Mahasiswa 

biasanya berhadapan dengan 3-4 Dosen ( dua penguji dan dua pembimbing). 

Mahasiswa memaparkan proposal 10-15 menit, dan pertanyaan setiap 

Dosen penguji biasanya berkisar antara 10-15 menit. 

2). Pada Setting Seminar, Mahasiswa yang akan mengajukan proposal 

dikumpulkan bersama-sama (6-10 orang). Setiap anggota seminar 

diperbolehkan bertanya. Dosen di sini ditempatkan sebagai moderator 

sekaligus penguji yang akan memberikan saran-saran perbaikan. 

 
 

10.3. PERTANYAAN YANG DIAJUKAN PADA SAAT SIDANG ATAU SEMINAR 

PROPOSAL. 

Ada beberapa Point masalah yang akan ditanyakan,meliputi: 

1). Latar belakang masalah, dan rumusan masalah; 

2). Apakah permasalahan penelitian didukung oleh teori (relevansi teori dengan 

masalah penelitian); 

3). Metodologi (sampel,objek, instrument penelitian, teknik analisis ) 

4). Pemaparan dan penguasaan materi proposal. 

5). Alasan pemilihan judul? 

6). Potret fenomena permasalahan yang berkembang dan apa pentingnya 

meneliti masalah. 

7). Relevansi Teori dengan Permasalahan: 

a. Karena penelitian ilmiah harus memuat kerangka teoritis, maka masalah 

relevansi teori dengan permasalahan yang diteliti akan mendapat 

perhatian. Misalnya: Penelitian tentang pengaruh kompensasi terhadap 

motivasi. 

b. Paling tidak, teori yang dijadikan dasar antara lain teori motivasi, 

dilanjutkan dengan teori kompensasi, dan kerangka teori yang 

menjelaskan bahwa ada pengaruh antara kompensasi dan motivasi. 
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Dapat dilengkapi juga dengan hasil penelitian dari yang sejenis. 

c. Artinya secara teoritis maupun bukti empiris menunjukkan 

permasalahan yang teori, maka harus dijelaskan dengan lengkap pula 

kepustakaannya. Jangan sampai ada teori dari Mr. A., tapi di dalam 

daftar kepustakaannya tidak tercantum. 

8). Masalah kebohongan yang disampaikan dapat terlihat dari jawaban atas 

pertanyaan dari Dosen penguji, Contohnya: Alamat perusahaan dimana? 

Subjek penelitian siapa aja? Siapa yang dijadikan sampel dan jelaskan 

tentang alasan pemilihan teknik sampling? Jelaskan sumber datanya dari 

mana? Mengapa pakai instrument ini? Mengapa pakai teknik analisis ini trus 

dapat rumusannya dari mana? Pertanyaan-pertanyaan di atas kelihatannya 

sederhana tapi deteksi kebohongan dapat dilihat dari bagaimana Mahasiswa 

menjelaskan pertanyaan yang diajukan tersebut. 

Contoh berikut ini memperlihatkan bagaimana kebohongan mengenai 

subjek penelitian dapat menyulitkan mahasiswa ketika ditanya. 

Penguji: Alamat perusahaannya di mana ? 

Mahasiswa: di Jln. Bla..bla…bla ( sambil membaca proposal ) 

Penguji: Kamu sudah Survey ke sana? (dosen mulai menyelidik) 

Mahasiswa: mmmm… (sambil belaga mikir), sudah Pak (agak grogi) 

Penguji: Mereka bersedia dijadikan subjek penelitian? 

Mahasiswa: Kayaknya bersedia…. ( grogi dikit) 

Penguji: Apa yang menyebabkan mereka bersedia dijadikan subjek 

penelitian? 

Mahasiswa: emm….. mm. bla..bla. (ngarang) 

Penguji: Keuntungan buat mereka apa? Mahasiswa:….emmmm (ngarang 

lagi) 

Pada hakikatnya bilamana sekali berbohong, maka akan cape terus-menerus 

merangkai kebohongan untuk menutupi kebohongan diawal 

Seandainya Mahasiswa benar-benar melakukan Survey pendahuluan, akan 

terlihat mudah untuk menjawab, seperti contoh di bawah ini : 

Penguji: Apa yang menyebabkan mereka bersedia dijadikan subjek 

penelitian? 

Mahasiswa: Saya sudah berkonsultasi dengan Staf HRD bahwa mereka 

bersedia membantu penelitian ini. 
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Penguji: Keuntungan buat mereka apa? 

Mahasiswa: Saya pikir banyak sekali, bilamana penelitian ini berhasil akan 

memberikan semacam gambaran atau referensi yang berguna bagi pihak 

perusahaan untuk merumuskan kebijakan dimasa depan (terkait dengan 

masalah yang diteliti… ) 

 
 

10.4. PENGUASAAN MATERI PADA SAAT MEMAPARKAN PENELITIAN. 

Gaya yang meyakinkan, tata bahasa. Gaya menyakinkan, tata bahasa, dan 

penguasaan materi merupakan kunci keberhasilan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan sukses melalui latihan. Jadi sebelum siding proposal, latihan presentasi 

adalah sangat penting untuk dilakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai 

tips seminar proposal Skripsi/Tesis/Disertasi adalah sebagai berikut: 

1. Latihan presentasi 2-3 kali, sekaligus memperhatikan durasi waktu yang 

dibutuhkan 

2. Siapkan catatan-catatan penting dari setiap lembar presentasi, hal ini untuk 

mempermudah ketika harus menjelaskan Slide paparan yang lebih banyak 

menggunakan simbol/gambar atau Key Word. 

3. Siapkan catatan penting mengenai istilah-istilah statistik. 

4. Minimalkan penggunaan kalimat-kalimat yang panjang pada Slide paparan. 

Slide lebih bagus hanya berisi point-point yang penting saja seperti simbol 

atau gambar atau kata kunci (key word). Penguasaan materi akan diakui 

ketika kita mampu menjelaskan dengan baik. 

5. Usahakan jangan ada jedah dalam setiap penjelasan Slide demi slide dan 

siapkan kalimat dan kata-kata yang tepat pada setiap peralihan dari lembar 

Slide pertama ke lembar Slide berikutnya. 

6. Selanjutnya berdoa kepada Allah SWT agar dilancarkan lisannya dan 

dimengerti perkataannya oleh orang-orang yang mendengarkan atau para 

Dosen yang sedang menguji kita. 

Kesimpulan Akhir: 

Karena proposal masih dimungkinkan untuk berubah maka terimalah saran-saran 

konstruktif dari penguji. Namun sebelum menerima saran tentu saja Mahasiswa 

harus mempertahankan proposalnya terlebih dahulu melalui argumentasi logis. 
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Pada Bab ke XI ini, penulis akan menguraikan bagaimana membuat rancangan 

penelitian kualitatif yang aplikatif untuk penelitian ilmiah di bidang pendidikan 

dan sosial. Guna memulai semua ini, penulis akan menjelaskan persoalan pertama 

di dalam menyusun sebuah proposal penelitian, yaitu mengenai hal bagaimana 

mencari dan menentukan masalah penelitian sebagai dasar untuk menyusun 

latar belakang suatu penelitian. 

 

10.1. PENGERTIAN MASALAH PENELITIAN. 

Masalah penyimpangan yang sering terjadi menurut Sugiyono (2007:29) 

menjelaskan adalah peyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang 

terjadi, atau penyimpangan antara teori dengan praktik, penyimpangan antara 

aturan dan pelaksanaan, penyimpangan antara aturan dan pelaksanaan, 

penyimpangan antara rencana dan pelaksanaan, penyimpangan antara masa 

lampau dan yang terjadi sekarang. Sebagai contoh: diharapkan naik kelas, namun 

yang terjadi justru tinggal kelas. Semua peserta didik tentu mengharapkan bisa 

aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, namun mereka justu hanya pasif dan 

duduk diam menunggu penjelasan dari Guru. 

Secara Spesifik, masalah bisa juga diartikan sebagai suatu objek yang dijadikan 

sasaran penelitian. Penelitian dilaksanakan oleh Guru untuk memecahkan suatu 

masalah atau mengungkapkan sesuatu yang masih belum jelas. Sementara, 

secara umum masalah dapat dipahami sebagai problem atau suatu keadaan yang 

memerlukan pemecahan atau solusi atau jalan keluar. Selain dari pada itu suatu 
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gejala atau fenomena yang menarik, menantang, terselubung, dan mengandung 

minat dapat juga dijadikan objek penelitian asalkan jelas manfaatnya, jika 

diungkapkan melalui penelitian ilmiah (Pohan, 2007:9-10) 

Dalam penelitian kualitatif, masalah penelitian yang kita bawa masih samar-

samar, bahkan agak gelap dan kompleks serta dinamis. Oleh karena itu, masalah 

dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan 

berkembang atau berganti setelah kita masuk ke lokasi penelitian. Menurut 

Soegiyono (2007:30) terdapat tiga kemungkinan yang akan terjadi terhadap 

masalah yang kita bawa dalam penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Masalah Tetap 

Kemungkinan yang pertama, yakni masalah yang kita bawa akan tetap, 

maksudnya, masalah yang kita bawa ke dalam penelitian tidak berubah 

sehingga masalah penelitian dari awal hingga akhir tetap. Hal ini bisa terjadi 

karena apa yang ingin kita selidiki itu memang benar-benar ada di lapangan 

dan sesuai dengan dugaan awal kita. Dengan demikian antara judul proposal 

penelitian dan judul laporan penelitian tidak mengalami perubahan. 

Sebagai contoh: sejak awal kita telah menetapkan bahwa masalah yang akan 

kita selidiki adalah tentang aplikasi ICT dalam pengelolaan perpustakaan X. 

Kemudaian, setelah dilakukan observasi dan pengumpulan data didapatkan 

temuan bahwa perpustakaan X memang menggunakan ICT dalam mengelola 

perpustakaannya. Dengan demikian, antara judul proposal dan laporan 

penelitian tidak perlu mengalami perubahan. 

2. Masalah Berkembang 

Kemungkinan yang kedua adalah masalah akan berkembang. Perkembangan 

masalah itu bisa menjadi semakin luas atau bisa juga semakin mendalam 

dari masalah yang telah disiapkan sebelumnya. Perkembangan masalah 

ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya karena berdasarkan 

hasil pengumpulan data, ada hal-hal baru yang tidak kita duga sebelumnya 

ternyata muncul di lapangan. Atau, yang sebelumnya kita duga ada, ternyata 

kenyataannya hanya ada sebagian dan sebagainya. 

Sebagai ilustrasi, penulis memberikan contohnya sebagai berikut: Masalah 

dalam penelitian telah kita tetapkan tentang implementasi strategi 

pembelajaran aktif di Sekolah Walisongo, namun kenyataan di lapangan 

setelah dikumpulkan data dari lapangan ternyata diketahui bahwa di 

Sekolah Walisongo itu tidak menggunakan strategi pembelajaran aktif, 
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namun menggunakan strategi pembelajaran tradisional yang dimodifikasi 

secara unik. Dengan demikian, masalah penelitian mesti berkembang dan 

perluas, misalnya menjadi strategi pembelajaran di Sekolah Walisongo. 

3. Masalah Berubah Total. 

Kemungkinan yang ketiga adalah masalah berubah total. Karena masalah 

berubah total, otomatis judulnya didalam laporan penelitian juga akan 

berubah dengan judul proposal penelitian. Jika hai ini terjadi, ini bisa buruk 

keadaannya, apalagi jika institusi Anda menerapkan ketentuan yang ketat 

dan rumit untuk penggantian judul penelitian. 

Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam menentukan 

sebuah masalah penelitian. Dengan demikian, Anda tidak akan menemui 

kesulitan ketika malakukan penelitan. Disamping itu, institusi yang 

menangani penelitian kualitatif seharusnya juga harus mau dan mampu 

menyesuaikan dengan karakteristik masalah kualitatif ini. Sehingga dalam 

hal ini semua pihak akan diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Namun 

demikian, harus diperhatikan pula bahwa jika peneliti kualitatif berubah 

masalah atau ganti judul setelah penelitiannya berlangsung, menurut 

Sugiyono (2007:30) menunjukkan peneliti kualitatif yang lebih baik. 

Yang menjadi masalah penelitian berubah, yaitu karena masalah yang telah 

dibuat tidak sesuai dengan realitas empiris di lapangan. Dengan demikian, 

masalah harus berubah total. Contoh: Penelitian kita menggambarkan 

tentang masalah penelitian tentang pengembangan model kelas akselerasi 

di Madrasah A, namun setelah ditelurusuri dan diselidiki serta dikumpulkan 

data ternyata di Madrasah A tidak ada satu pun kelas akselerasi. Oleh sebab 

itu, masalah penelitian perlu diubah total. Contoh”Pengembangan model 

kelas-kelas akselerasi di Madrasar A” di ubah menjadi “Pengembangan 

Prestasi Belajar Siswa di Madrasah A”. 

 
 

10.2. KARAKTERISTIK UMUM MASALAH YANG BAIK 

Menurut Pohan (2007:10) mengungkapkan ciri-ciri masalah yang baik: 

1. Suatu masalah yang baik hendaknya bernilai ilmiah. Artinya mempunyai 

kegunaan tertentu untuk suatu keperluan, baik untuk mengembangkan 

bidang keilmuwan maupun manfaat praktis. 

2. Diusahakan memilih masalah yang asli dan baru (autentik dan up to date), 

bukan jiplakan atau duplikasi  dari tulisan orang lain.  Namun demikian, 
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masalah lama dapat dijadikan objek penelitian asalkan dikaji dengan dimensi 

lain atau karena ingin menguji kembali kebenaran ilmiah dari masalah yang 

pernah diteliti oleh orang lain. 

3. Masalah yang dipilih hendaknya berada dalam jangkauan dan kemampuan 

seorang peneliti. Kemampuan ini meliputi antara lain: Kemampuan 

akademik, kemampuan berbahasa dan perbendaharaan kata yang memadai, 

tersedianya waktu yang cukup agar penelitian dapat terlaksana dengan baik. 

4. Masalah yang dipilih tidak mengandung implikasi negatif secara sosial dan 

politis. Dengan demikian, masalah yang akan diteliti tidak mengakibatkan 

keresahan yang dapat menyulitkan kita dalam menyelesaikan penelitian 

tersebut. 

 

10.3. MENCARI DAN MENENTUKAN MASALAH 

Menurut Pohan (2007:11) untuk mencari dan menentukan masalah, terdapat 

dua langkah yang penting yang harus kita perhatikan, yaitu: 

(1). Menjajaki Masalah 

Penjajakan masalah merupakan upaya kritis dan selektif untuk menentukan 

suatu masalah agar layak “Dipermasalahkan”. Cara ini merupakan awal 

dari suatu penelitian, ketika kita dapat memahami segala aspek yang akan 

menuntut kiita memutuskan apakah suatu masalah layak kita bahas dalam 

kajian. Namun demikian, perlu dipertanyakan bagaimanakah strategi yang 

dapat dipergunakan untuk mengenal sumber-sumber masalah? Menurut 

Pohan (2007:12) ada enam cara yang bisa dilakukan, yaitu: 1). Mengamati 

aktivitas masyarakat; 2). Banyak membaca (buku, media masa, internet, dan 

lain sebagainya); 3). Mengikuti pertemuan ilmiah; 4). Pengalaman pribadi; 

5). Intuisi dan perenungan; 6). Berdiskusi dengan orang lain atau teman 

dosen. Dengan banyaknya cara untuk menemukan masalah penelitian yang 

layak, tentunya bukan menjadi alasan bagi Anda untuk kesulitan menemukan 

masalah penelitian. 

(2). Mengidentifikasi Masalah 

Sesungguhnya di dunia yang Fana ini, ada banyak gejala yang dapat dijadikan 

masalah, namun hal ini sering kali kita mengalami kesulitan untuk dapat 

mengidentifikasikan masalah-masalah yang sesuai dengan variabel atau 

yang menjadi fokus penelitian kita, contohnya misalnya: “Pergaulan bebas 

siswa, sistem pendidikan di Madrasah, pendidikan anak yatim korban DOM, 
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buta aksara, banyak anak-anak DO dari Sekolah, dan sebagainya. Karena 

banyaknya masalah, sehingga perlu pertimbangan, agar masalah yang dipilih 

tepat. Lebih jauh Pohan (2007:11) menjelaskan tentang pertimbangan- 

pertimbangan secara umum, adalah: 

a. Apakah masalah yang kita pilih itu akan bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu dan bermanfaat secara praktis bagi masyarakat, paling tidak 

meningkatkan keahlian kita? 

b. Apakah kita mempunyai kemampuan melakukan penelitian terhadap 

masalah itu? Dalam arti, apakah kita telah memiliki bekal kecakapan 

meneliti yang cukup? 

c. Apakah masalah-masalah tersebut sudah dikenal baik dan tidak asing 

bagi kita, terutama tentang kaidah-kaidah ilmiah, apakah sudah kita 

kuasai meskipun belum tuntas? 

d. Apakah masalah-masalah tersebut paling menarik perhatian kita untuk 

diteliti? 

e. Apakah masalah-masalah tersebut memiliki buku rujukan, dengan kata 

lain sudahkan memiliki sumber berkeputusan yang akan kita gunakan 

sebagai bahan informasi awal dan sandaran teoritis penelitian kita? 

Berbeda menurut Bugin (2008:63) ada empat langkah yang diperlukan 

untuk mengidentifikasi suatu masalah, yang layak untuk dikaji. 

a. Menguraikan berbagai pertanyaan tentang tema tertentu. Maksud 

langkah ini adalah agar kita dapat memperoleh gambaran secara 

utuh tentang suatu masalah. Cara yang bisa dilakukan adalah 

dengan bertanya atau mengamati. Dua teknik ini sangat membantu 

kita untuk memperoleh jawaban-jawaban sementara terhadap 

masalah-masalah yang dipertanyakan. 

b. Menampilkan indikasi terjadinya masalah. Langkah ini berguna 

untuk membantu kita menemukan variabel-variabel dan indikator- 

indikator yang akan kita bahas dari suatu masalah. 

c. Mengidentifikasi berbagai masalah. Langkah ini dimaksudkan 

untuk membantu kita menemukan masalah-masalah penting yang 

akan ditentukan sebagai fokus masalah dalam penelitian yang 

akan kita laksanakan. Mengiventarisasi dapat dilakukan dengan 

mengatogorisasikan suatu masalah berdasarkan Domain-domain 
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jenis kelamin, status sosial, dan sumber masalah. 

d. Menampilkan data Statistik terjadi masalah. Langkah ini bila perlu 

dapat di gunakan karena dengan menampilkan data Statistik, sangat 

membantu seseorang mengidentifikansi suatu masalah. 

Untuk penelitian kualitatif, fokus dan lokus (lokasi/lapangan) masalah 

cenderung melihat realita tidak kentara, sebagai fenomena sosial, yang akan 

diungkapkan maknanya yang berada dikedalaman fenomena tersebut. Kadang 

kala fenomena sosial yang memiliki konten kualitatif tidak sendirinya tersedia 

dalam tataran yang dapat diamati, namun harus melalui berbagai kajian, baru 

dapat dapat diungkapkan pemahaman kualitatifnya. Hal ini disebabkan karena 

masalah fenomena itu yang dominan bukan masalah kualitatif atau karena 

peneliti sendiri yang kesulitan memahami fenomena tetap saja karena kompleks, 

melainkan terkadang justru fenomena sosial sangat mudah, namun tetap saja kita 

sulit untuk memahaminya. Kesulitan yang terakhir ini karena kita sering kurang 

kritis dalam mengiden tifikasi dan menganalisis suatu fenomena (Bungin: 2008: 

53). 

Menurut Bungin (2008:54) masalah kuantitatif dan masalah kualitatif 

ternyata berada pada satu garis kontinum, yaitu pergerakan garis A ke garis Z 

atau sebaliknya. Dengan kata lain, bilaman suatu masalah itu lebih cenderung 

kualitatif, masalah itu lebih cenderung kurang kuantitatif. Begitu pula sebaliknya 

jika masalah itu lebih cenderung kuantitatif, maka masalah itu lebih cenderung 

kurang kualitatif. Namun demikian ada wilayah X yang disebut sebagai wilayah 

remang-remang atau dapat dilihat sebagai kualitatif dan kuantitatif, karena 

wilayah ini menjadi wilayah isi kualitatis dan kuantitasnya sama-sama dominan 

atau kecenderungan kepada kualitatif-kuantitatif paling tidak relative sama. 

Adapun jika divisualisasikan, hal tersebut dapat di lihat pada bagan 1 di bawah 

ini. 

Wilayah Masalah Kualitatif-Kuatitatif 

A X Z 
 

Fenomena Kualitatif Fenomena Kualitatif 

 

 

 
Fenomena Kuantitatif 

 

 

 

 
Fenomena kuantitatif 

 

 

 

Bagan 2.11. Wiayah Masalah Kualitatif-Kuantitatif (Diadaptasi dari Bungin, 2008:54) 
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Contoh untuk 3 jenis masalah pada bagan 1, adalah: 

A: Masalah pengguna Handphone dan pendapat mereka terhadap pilihan 

merek Hp. 

Z:    Jumlah pengguna Handphone dan macam-macam jenis tipe Handphone 

X : Sikap dan tingkah laku pengguna Handphone di Sekolah 

Dijelaskan oleh Bungin (2008:55-56), untuk memilih dan menentukan 

masalah dalam penelitian kualitatif, terdapat dua pertimbangan utama, yaitu 

pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. 

1. Pertimbangan Objektif 

Pertimbangan objektif adalah pertimbangan untuk memilih dan menentukan 

masalah penelitian kualitatif berdasarkan kondisi masalah, layak atau tidak 

layak suatu masalah diteliti yang didasarkan pada kualitas masalah, dan 

kemampuan masalah untuk dikonseptualisasikan. 

a. Ciri-ciri masalah penelitian yang berkualitas adalah sebagai berikut: 

• Masalah tersebut memiliki nilai penemuan yang tinggi. 

• Masalah yang akan diteliti adalah masalah yang saat ini sedang 

dirasakan oleh kebanyakan orang di suatu masyarakat, paling 

tidak beberapa kelompok masyarakat tertentu merasakah adanya 

masalah tersebut. 

• Masalah tersebut bisa jadi penelitian terhadap suatu masalah, 

bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian sebelumnya 

oleh orang lain. 

• Masalah yang akan diteliti tersebut mempunyai referensi (sumber- 

sumber literatur/buku) teoritis yang jelas. 

b. Ciri-ciri masalah penelitian yang dapat dikonseptualisasikan adalah 

sebagai berikut: 

Masalah tersebut mampu menjawab pertanyaan tentang: 

• Apakah masalah itu memiliki batasan-batasan yang jelas 

• Bagaimana bobot dimensi operasional dari masalah tersebut 

• Apakah masalah penelitian memiliki sumber data yang jelas, 

seandainya diuji nanti? 

• Apakah masalah itu memberi peluang penelti menggunakan alat 
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yang jelas.? 

• Apakah masalah itju memberikan peluang peneliti menggunakan 

alat analisis statitik yang jelas apabila diuji nanti? 

2. Pertimbangan Subjektif 

Tidak cukup jika hanya dengan persyaratan objektif suatu masalah dipilih 

menjadi maslah penelitian, namun harus pula dilihat apakah pertimbangan 

subjektif juga mendukung ataukah tidak. Menurut Burhab Bungin (2008:56), 

pertimbangan subjektif adalah pertimbangan yang berkisar kredibilitas 

(calon) peneliti terhadap apa yang akan diselidiki. Pertimbangan- 

pertimbangan subjektif tersebut antara lain: 

a. Apakah masalah itu benar-benar sesuai dengan minat Anda? 

b. Apakah keahlian dan disiplin ilmu Anda berkesesuaian dengan masalah 

tersebut? 

c. Apakah Anda memiliki kemampuan penguasaan teoritik yang memadai 

mengenai masalah tersebut? 

d. Apakah cukup banyak hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang 

masalah tersebut? 

e. Apakah cukup waktu apabila penelitian terhadap masalah tersebut 

dikerjakan? 

f. Apakah biaya pendukung untuk meneliti masalah tersebut dapat Anda 

sediakan? 

g. Apakah alasan-alasan politik dan situasional masyarakat (pemerintah) 

menyambut baik masalah tersebut apabila penelitian dilakukan? 

 
 

10.4. MENYUSUN LATAR BELAKANG MASALAH. 

Masalah dan latar belakang menurut Kutha Ratna (2010:263) mempunyai 

hubungan yang erat, sebuah masalah timbul karena adanya kesenjangan antara 

das sein dengan Das Solen, yaitu ketidak sesuaian antara kenyataan dan harapan, 

oleh karena itu disebut latar belakang masalah. 

Pendapat lain dari Lincoln dan Guba (1985) mengungkapkan bahwa masalah 

timbul sebagai akibat situasi yang bersumber dari dua variabel atau lebih yang 

pada gilirannya menimbulkan kebingunan, kesangsian, tanda tanya, bahkan teka- 

teki yang dengan sendirinya harus dipecahkan. 
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Latar belakang dan topik adalah objek yang kompleks. Oleh karena itu, 

dengan berbagai pertimbangan, latar belakang, dan topik perlu dibatasi , misalnya 

disesuaikan dengan bidang keahlian Anda, apakah topik merupakan masalah 

yang baru, atau setidaknya sudah banyak dibicarakan orang. Permasalah dengan 

sendirinya berhubungan dengan peneliti sebagai subjek, penelitian sebagai objek 

dan masyarakat sebagai pengguna (Ratna,2010:263). 

Menurut pendapat penulis bahwa latar belakang masalah itu harus berisikan 

fakta-fakta tentang permasalahan dari variabel yang diteliti,atau isu-isu dari 

topik pembicaraan di Mass-Media, atau berdasarkan permasalahan yang diteliti 

oleh lembaga atau individu tentang fokus atau variabel yang diteliti. Dan semua 

penelitian akademis baik dengan metode kuantitatif atau kualitatif harus ada 

masalah yang disoroti dan diteliti terjadinya kesenjangan antara Desain (fakta di 

lapangan) dengan Das Sollen (harapan) yang harus dicapai atau minimal sama 

dengan standar yang ada 

Sementara itu menurut Andi Prastowo (2011:123) Pada hakikatnya pada 

umumnya para Mahasiswa sering menemukan keraguan, tidak percaya diri, 

bahkan tidak jarang penelitian tidak dilanjutkan sampai selesai, oleh karena itu 

ada beberapa saran, yaitu: 

1. Untuk latar belakang atau pun judul penelitian serta masalah penelitian 

hendaknya berpedoman pada ciri-ciri kajian sesuai bidang keahlian atau 

disiplin keilmuwan masing-masing individu. 

2. Latar belakang penelitian tidak harus masalah besar, tetapi mungkin kecil 

dan mungkin juga tidak menarik perhatian bagi orang lain, namun demikian 

yang mesti besar adalah bagaimana penelitian dilakukan sehingga masalah 

yang kecil tersebut menjadi besar bagi seseorang. 

3. Penelitan ditentukan oleh objek formalnya, bukan objek materialnya. 

Meskipun objek materialnya sama, apabila peneliti memiliki ketajaman 

dalam mengamati suatu masalah, di dalam objek material yang sama akan 

berhasil diungkap objek formal yang sama sekali baru. Demikian pula, dalam 

objek yang kecil dan sederhana akan dihasilkan permasalahan yang besar 

dan kompleks. 

Berikut ini penulis, memberikan contoh tesis, penyusunan latar belakang 

masalah untuk penelitian kualitatif, A.Rohim Tarmizi (2013), berjudul Evaluasi 

terhadap Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 studi kasus di 

sekolah menengah kejuruan putra bangsa depok Contoh: Pertama (Penelitian 

Evaluasi Kualitatif) 
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A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan peringkatnya di Kota Depok 

sebagai Sekolah menengah kejuruan, SMK Putra Bangsa melakukan terobosan 

yakni melakukan standarisasi pelayanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan 

yakni orang tua Siswa, dunia usaha, industri dan pemerintah. Standarisasi 

yang dimaksud adalah upaya memenuhi persyaratan sistem Manajemen mutu 

ISO 9001:2008. Fakta di lokasi (SMK Putra Putra Bangsa) pada saat observasi 

awal tampak bahwa meskipun program-program Sekolah belum sepenuhnya 

memenuhi harapan pelanggan baik internal maupun eksternal yang terkait 

dengan pemberian pelayanan, Guru dan Pegawai juga belum terlalu siap dalam 

implementasi sistem Manajemen mutu, sarana prasarana yang disediakan 

pengelola Sekolah juga belum sepenuhnya mendukung sistem Manajemen 

mutu ISO, tetapi komitmen manajemen puncak menunjukkan bahwa adanya 

keinginan yang kuat untuk mengimplementasikan sistem Manajemen mutu 

ISO dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada orang tua dan Siswa. Namun 

apakah budaya Sekolah sudah terinternalisasi dengan baik oleh warga Sekolah 

dalam menunjang kelancaran implementasi sistem manajemen mutu? Untuk itu, 

penulis tertarik mengadakan penelitian lebih mendalam tentang implementasi 

sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. 

Untuk memperoleh sertifikat tersebut, Sekolah harus menunjukkan proses 

belajar-mengajar yang terpadu antara teori dan praktik, pelayanan kepada 

Siswa, orang tua atau wali dan masyarakat, termasuk dunia usaha, industri dan 

instansi pemerintah. Pengelola Sekolah juga harus mempunyai komitmen yang 

kuat dengan menyiapkan pendanaan, sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendukung implementasi sistem Manajemen mutu ISO 9001:2008. 

Sekolah dapat memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 

9001:2008 apabila organisasi Sekolah mampu menerapkan sistem manajemen 

yang baik, didukung kompetensi Guru, Pegawai Tata Usaha dan tenaga 

kependidikan lainnya serta warga Sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan 

belajar-mengajar, optimalisasi sarana prasarana belajar dan pemasaran lulusan. 

ISO 9001:2008 adalah suatu Standar Internasional untuk sistem manajemen 

mutu. ISO 9001:2008 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi 

untuk Desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu, bertujuan untuk 

menjamin bahwa organisasi melakukan suatu proses yang akan memberikan 

produk (barang dan atau jasa) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ini dapat merupakan kebutuhan 
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spesifik dari pelanggan, dimana organisasi atau konsultan yang dikontrak itu 

bertanggung jawab untuk menjamin mutu dari produk-produk 

Negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman atau Malaysia telah 

menjadikan pendidikan sebagai faktor penting dan Strategis dalam menciptakan 

kemajuan bangsanya. Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Hal tersebut mendorong suatu 

negara menjadi negara yang maju dan pesat dalam perkembangan ilmu dan 

pengetahuan. 

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang 

pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul 

generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk 

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekolah merupakan salah satu 

organisasi pendidikan sebagai wadah untuk mencapai tujuan pembangunan 

nasional. Keberhasilan tujuan pendidikan di Sekolah tergantung pada sumber daya 

manusia yang ada di Sekolah tersebut yaitu Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Pegawai 

Tata Usaha, dan Tenaga Kependidikan lainnya. Selain itu harus didukung sarana 

dan prasarana yang memadai. Untuk membentuk manusia yang sesuai dengan 

tujuan pembangunan nasional, yang pada hakikatnya bertujuan meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia yang maju dan modern berdasarkan Pancasila, maka 

dibutuhkan tenaga kependidikan yang berkualitas dan adanya sistem manajemen 

mutu. 

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan 

Global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang 

mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan 

zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan 

harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan mutu bagi orang tua 

siswa, institusi pemerintah dan perusahaan swasta guna kesejahteraan hidup di 

masa depan. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan Sumber 

Daya Manusia (SDM), walaupun usaha pengembangan SDM tidak hanya 

dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). Tetapi 

sampai saat ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama 

untuk pengembangan SDM yang dilakukan dengan sistematis, terprogram, dan 

berjenjang. 

Diundangkannya Undang-undang Sisdiknas menjadi instrumen penting 

dalam paradigma baru sistem pendidikan nasional, baik dari sisi penyelenggaraan 
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maupun tenaga pendidik. Undang-undang Sisdiknas dengan tegas telah 

mengamanatkan bahwa paradigma baru pendidikan nasional antara lain bahwa 

tujuan dasar pendidikan tidak lagi sebatas mencerdaskan kehidupan bangsa, 

tetapi juga terselenggaranya pendidikan secara demokratis yang menempatkan 

peran serta masyarakat dalam proses pendidikan di Indonesia. 

Dengan demikian, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang 

hayat serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui 

peran serta mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan 

pendidikan. Undang-Undang Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menyatakan bahwa: “Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”1. 

Untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana tertuang dalam undang-undang 

di atas, maka diperlukan lembaga pendidikan yang dapat menggerakkan semua 

Stakeholder pendidikan untuk bersama-sama merencanakan dan menggagas 

visi misi lembaga pendidikan untuk kemudian secara bersama-sama pula 

merealisasikannya, sehingga terwujud sekolah bermutu yang menjadi tumpuan 

dan harapan semua pihak. 

Harus ada gerakan mutu dalam pendidikan seperti yang ditulis oleh Edward 

Sallis bahwa: Gerakan mutu terpadu dalam pendidikan masih tergolong baru. 

Hanya ada sedikit literatur yang memuat referensi tentang hal ini sebelum 

1980-an. Beberapa upaya organisasi terhadap praktek kerja dengan konsep 

TQM telah dilaksanakan oleh beberapa universitas di Amerika dan beberapa 

pendidikan tinggi lainnya di Inggris. Inisiatif untuk menerapkan metode tersebut 

berkembang lebih dahulu di Amerika baru kemudian di Inggris, namun baru awal 

1990an kedua negara tersebut betul-betul dilanda gelombang metode tersebut. 

Ada banyak gagasan yang dihubungkan dengan mutu juga dikembangkan dengan 

baik oleh institusi-institusi pendidikan tinggi dan gagasan-gagasan mutu tersebut 

terus menerus diteliti dan diimplementasikan di sekolah-sekolah”. 

        Dalam Tesis ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif yaitu metode 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Bab II Pasal 3 
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penelitian yang memiliki ciri-ciri naturalistik karena penelitiannya dilakukan 

pada kondisi yang alamiah (natural setting), peneliti merupakan instrumen 

kunci dalam penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

dan analisis data bersifat induktif serta hasil penelitian yang lebih menekankan 

makna (isi) dari data yang dihimpun. Penelitian tesis ini bersifat evaluatif, yang 

berarti peneliti melakukan analisis terhadap komponen-komponen yang diteliti, 

dalam hal ini komponen-komponen yang terkait Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008. Untuk itu peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, 

Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan yaitu 

model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. 

Dalam model ini, evaluator harus menganalisis program tersebut berdasarkan 

komponen-komponennya. Tujuan model evaluasi ini adalah untuk mengambil 

keputusan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan program. 

Contoh: Kedua (Penelitian Kuantitatif) Tesis oleh Sri Mulyani Tahun 2014 , dengan 

judul Tesis: hubungan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah dan 

disiplin kerja Guru dengan kualitas layanan pendidikan sman se-Jakarta Timur 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan komponen terpenting dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Dengan tersedianya Sekolah yang berkualitas maka 

diharapkan akan menentukan kualitas pendidikan nasional dan akan melahirkan 

generasi yang unggul dan berkualitas. Pendidikan yang bermutu merupakan 

kondisi pendidikan dimana input, proses, output dan Outcome-nya dapat 

memenuhi harapan masyarakat dan mampu menyiapkan generasi muda yang 

berkualitas yang mampu membangun bangsa dan negara. Sudah menjadi suatu 

rahasia umum bahwa maju atau tidaknya suatu negara di pengaruhi oleh faktor 

pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur 

dengan maju atau mundurnya pendidikan. pendidikan akan mencetak Sumber 

Daya Manusia yang berkualitas baik dari segi spritual, intelegensi dan Skill. 

Apabila output dari proses pendidikan ini gagal maka sulit dicapai bagaimana 

negara dapat mencapai kemajuan. 

Dengan tersedianya Sekolah yang berkualitas maka diharapkan akan 

menentukan kualitas pendidikan nasional dan akan melahirkan generasi yang 

unggul dan berkualitas. Saat ini Bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai 

persoalan kebangsaan yang kompleks, tidak terkecuali dibidang pendidikan. 

Menurut hasil Survei Internasional menempatkan prestasi Murid Indonesia 
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pada posisi bawah. Selanjutnya TIMSS 2003 (trends in international mathematics 

and sciences study ), yang menempatkan Indonesia pada posisi 34 untuk bidang 

matematika dan posisi ke-36 untuk bidang Sains dari 45 negara yang di Survei. 

Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia 

menjadi agenda pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional beberapa 

tahun terakhir ini. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai Agen Perubahan 

(agent of changes). Sebagai agen perubahan (agent of changes) dituntut untuk 

meningkatkan kualitas, baik dari dimensi masukan (input), proses (process) 

maupun dimensi keluaran (output) pendidikan sehingga keberadaannya lebih 

berperan bertugas untuk membangun peradaban Peserta Didik khususnya dan 

membangun peradaban manusia Indonesia pada umumnya. 

Sebagai lembaga pendidikan formal yang mengemban berbagai tugas dan 

kewajiban dalam pendidikan, maka Sekolah harus menyelenggarakan kegiatan 

proses belajar-mengajar yang efektif dan efisien dalam rangka tercapainya 

tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi 

pada pendidikan yang bermutu sehingga terbentuk manusia yang kompeten 

dan berakhlak mulia. Sekolah sebagai unit dalam penyelenggaraan pendidikan 

harus berubah dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang dapat 

menghantarkan menjadi Sekolah efektif, karena sekolah efektif dipercaya dapat 

menghasilkan Output maupun Outcome siswa yang berkualitas. Dengan demikian 

akan dihasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu 

mengatasi berbagai permasalah yang begitu kompleks, sanggup memecahkan 

masalah nasional dan internasional. 

Pemerintah juga telah membuat kebijakan yang penting untuk pendidikan 

sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan mengesahkan Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, khususnya BAB II pasal 

3, yakni: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tugas, tantangan dan tanggung jawab pendidik atau Guru senatiasa 

akan menjadi semakin berat, pendidik atau Guru dituntut harus mampu 
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mengembangkan dan memberdayakan dirinya sendiri, agar secara mandiri 

pendidik atau Guru mampu menguasai, menerapkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memadai, Guru secara mandiri akan tetap eksis dan mampu 

mengembangkan program, menyusun perencanaan dan melaksanakan program 

pembelajaran dengan berbagai strategi dan pendekatan yang lebih inovatif, 

kreatif, efektif dan berkualitas. Agar pendidik atau Guru dapat melaksanakan tugas 

dan fungsinya secara maksimal, maka dituntut memiliki sejumlah kompetensi 

yang memadai. Komponen penting dalam pendidikan adalah kualitas Pendidik. 

Pendidik merupakan garda terdepan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. 

Pendidik berperan besar dalam perkembangan kematangan peserta didik baik 

dari segi intelektual, spiritual, sikap maupun kepribadiannya untuk mewujudkan 

tujuan hidup peserta didik khususnya dan tujuan nasional pada umumnya. 

Di Sekolah sering jumpai realitas bahwa pendidik di Sekolah lebih banyak 

memberi hukuman dari pada memberi pujian, hadiah maupun inspirasi kepada 

peserta didiknya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya penuh 

dengan kasih sayang, tempat untuk belajar tentang moral, budi pekerti tetapai 

sering ditemukan tindak kekarasan, kriminal bahkan asusila terjadi di Sekolah. 

Sekolah yang seharusnya lembaga untuk membentuk sikap-sikap intelektual, budi 

pekerti, dan menjunjung tinggi nilai moral, justru tercoreng oleh segelintir oknum 

pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang tidak bertanggung jawab. 

Realitas ini mendorong untuk untuk melakukan penelitian guna mengembalikan 

fungsi lembaga Sekolah tujuan utamanya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Penting untuk memposisikan proses belajar mengajar sebagai upaya memberikan 

layanan pendidikan. 

Bergesernya nilai-nilai edukasi kepada nilai Fragmatis menyebabkan dua 

pihak yang tadinya sama-sama membawa kepentingan dan saling membutuhkan 

menjadi tidak lagi saling membutuhkan. Akibatnya proses belajar mengajar 

menjadi sangat memberatkan, membosankan, dan jauh dari suasana yang 

membahagiakan. Dari sinilah konflik demi konflik muncul sehingga pihak-pihak 

yang terlibat dalam proses belajar-mengajar menjadi mudah frustasi lantas 

mudah melampiaskan dengan cara-cara yang tidak benar dan memberikan 

layanan pendidikan yang buruk jauh dari standar kualitas. 

Kualitas layanan pendidikan pada dasarnya merupakan proses pendewasaan 

melalui pemberian tanggung jawab atau otoritas kepada Guru untuk melakukan 
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pekerjaan secara tuntas dengan gaya dan caranya sendiri, merupakan keberanian 

melakukan terobosan atau uji coba hal baru untuk mewujudkan apa yang menjadi 

keyakinannya dengan dasar keahlian dan keterampilan yang dimilikinya, karena 

itu dibutuhkan proses kematangan pribadi dan pemahaman lebih dalam terhadap 

tugas dan tanggung jawabnya sebagai Guru, disinilah peran Kepala Sekolah dalam 

mendorong dan mencipatakan peluang untuk mengembangkan diri bagi Guru. 

Pemberian layanan pendidikan yang baik menyebabkan peserta didik mampu 

mengambil keputusan-keputusan terbaik untuk mengaktualisasikan dirinya 

secara maksimal. 

Salah satu faktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan proses 

belajar-mengajar, keberadaan pendidik sebagai sutradara sekaligus aktor yang 

paling berperan dalam proses pembelajaran (instructional process) harus dapat 

menciptakan situasi yang kondusif sehingga proses belajar mengajar dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. Guru merupakan sosok seorang pemimpin 

dan sekaligus bertindak sebagai seorang Arsitek di lembaga pendidikan. Artinya, 

sebagai seorang pemimpin, Guru harus dapat membina anak didik dan membawa 

ke arah yang lebih baik, sehingga menjadi orang yang berguna di masa mendatang, 

sedangkan sebagai seorang Arsitek, Guru mempunyai tanggung jawab besar 

untuk mengubah sikap, perilaku dan perbuatan anak didik. 

Perubahan-perubahan tersebut akan membentuk jiwa dan watak anak 

didik yang mandiri sehingga menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan 

bangsa. Berdasarkan hal tersebut, Guru memiliki tugas yang banyak yaitu antara 

lain tugas mendidik yang berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 

hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, melatih yang berarti mengembangkan keterampilan para Siswa, 

dan mengelola yang berarti menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk 

bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang 

baik dan mampu mengembangkan Siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, 

menyediakan kondisi-kondisi memungkinkan siswa bekerja dan belajar serta 

membantu Siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan, dan yang penting 

bagi Guru tanggung jawabnya sebagai Learning Manager adalah membimbing 

pengalaman-pengalaman siswa sehari-hari ke arah Self Directed Behavior. Hanya 

saja, banyak Guru yang kurang memahami betapa sentralnya peranan yang 

dimilikinya. 

Namun dari hasil pengamatan peneliti mengindikasikan bahwa pada 

kenyataannya kualitas layanan pendidikan oleh Guru di Sekolah Menengah Atas 
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(SMA) Negeri Jakarta Timur bahkan di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya 

masih rendah dan jauh dari harapan. Dalam hal ini dapat ditunjukkan dari 

beberapa indikator sebagai berikut: (a). Dalam pelaksanaan tugasnya, Guru 

masih menganggap sebatas menjalankan tugas rutinitas sehari-hari, memenuhi 

tanggung jawab wajib hadir, belum berorientasi pada kualitas kinerja yang 

berbasis pada mutu. (b). Kemampuan dan kemauan Guru dalam menyusun 

program pembelajaran masih rendah, masih ada pandangan yang penting 

ada untuk pemenuhan baru bahkan masih banyak Guru yang tidak memiliki 

program pembelajaran yang lengkap. (c). Inovasi dan kreatifitas Guru dalam 

menyusun program dan Desain pembelajaran rendah, hal ini tercermin masih 

banyak Program dan Desain pembelajaran copy-paste contoh-contoh program 

tahun lalu yang sudah ada. (d). Kemampuan dan keterampilan Guru memilih 

sumber belajar dan bahan ajar masih rendah, Guru cenderung bergantung pada 

satu buku sumber yang ada, tidak mengarahkan siswa menggunakan berbagai 

buku sumber dan referensi sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran. (e). 

Pemahaman dan penguasaan metode, strategi dan pendekatan dalam proses 

pembelajaran masih rendah, masih banyak Guru yang menggunakan metode 

konvensional, Siswa banyak mengeluh, merasa kesulitan, tidak menyenangkan, 

jenuh dan tidak menarik dan berdampak pada rendahnya kualitas hasil belajar 

Siswa. (f). Kemampuan dan keterampilan Guru memanfaatkan media teknologi 

dalam proses pembelajaran rendah, masih banyak Guru yang belum terampil 

menggunakan IT sehingga motivasi Siswa dalam proses pembelajaran cenderung 

membosankan, kurang menarik dan kurang efektif. (g). Masih rendahnya kualitas 

pendidikan Guru, lemahnya persyaratan Rekrutmen Calon Guru, kurangnya 

upaya pemerintah dalam mengembangkan kualitas Guru, merupakan indikasi 

rendahnya kualitas layanan pendidikan Guru. 

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang dimaksud di atas, pada 

dasarnya terjadi kegiatan pembelajaran antara peserta didik dan pendidik. 

Disamping itu untuk memperlancar kegitan pembelajaran ini didukung sarana 

dan prasaranan, tenaga kependidikan, Laboratorium serta perpustakaan, dimana 

dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah sebagai Top Manager. Kepala Sekolah yang 

bertindak sebagai pimpinan tertinggi (top manager) dalam lembaga pendidikan ini 

bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan kegiatan proses pembelajaran 

dan memiliki visioner jauh ke depan, tetapi realitanya banyak Kepala Sekolah 

tidak konsentrasi pada tugasnya sebagai pemimpin pendidikan (leadher) tetapi 

sibuk dengan kedudukannya sebagai pejabat dan asik dengan segala aktivitas 

seputar Seremoni pejabat. Kepala Sekolah tidak cepat tanggap dengan apa yang 
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di harapkan generasi muda dan generasi era afta, Era Digital , Era Global yang 

akan berhadapan dengan generasi dari negara-negara maju. 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kekuatan penting dalam kerangka 

pengelolaan Sekolah. Kepemimpinan Kepala Sekolah sangat berkaitan erat 

dengan seni dan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bertindak. Karena 

itu Kepala Sekolah sebagai pemimpin dan seniman harus mampu berusaha 

mempraktikkan tugas dan fungsi kepemimpinannya dalam kehidupan nyata 

sehari-hari di Sekolah. Untuk megatasi masalah di dunia pendidikan khususnya 

di Sekolah, diperlukan pemecahan yang komprehensif dan dapat diterima oleh 

semua pihak. Oleh karena itu diperlukan faktor-faktor pendukung seperti budaya 

organisasi dan gaya kepemimpinan Kepala Sekolah yang memadahi sehingga 

dapat tercapai komitmen organisasi yang maksimal pada Guru. 

Pada kenyataannya Kepala Sekolah sebagai pimpinan tertinggi menjalankan 

tugasnya terkadang tidak sesuai dengan harapan bawahannya. Kepala Sekolah 

cenderung menyerahkan tugas-tugasnya kepada para Wakil Kepala Sekolah, jika 

terjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas maka yang dipersalahkan 

adalah para wakilnya sehingga Kepala Sekolah akan terlihat bersih oleh 

bawahannya. Begitu pula jika ada masukan-masukan dari bawahan sering 

disepelekan dan merasa bahwa dirinya yang paling tahu dengan cara-cara 

pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh Sekolah, jika permasalahan sudah 

terakumulasi barulah meminta pendapat dari bawahannya. 

Kepala Sekolah disibukan dengan rapat-rapat Musyawarah Kerja Guru 

Sekolah (MKKS) tingkat wilayah ataupun propinsi sehingga menimbulkan 

kelalaian dalam fungsi pengawasan yang kurang efektif terhadap bawahan . Model 

kepemimpinan Kepala Sekolah seperti di atas cenderung bersifat pendelegasian 

tugas pada bawahan dan otoriter. 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan Kepala Sekolah 

sebagai pemimpin, antara lain: a). Bertindak arif, bijaksana, adil dan tidak 

deskriminatif terhadap bawahan (arbritrating). b). Memberikan sugesti, 

motivasi, saran atau anjuran, sehingga semua komponen tumbuh semangat, 

rasa kebersamaan, rela berkorban dalam melaksanakan tugas masing-masing 

(suggesting). c). Memberikan dukungan dan bertanggung jawab terhadap 

berbagai keperluan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas masing-masing 

(supplying objectives). d). Menggerakkan dan membangkitkan kemauan sehingga 

dapat membawa perubahan sikap, prilaku, intelektual sesuai tujuan pendidikan 

(catlysing). e). Mampu memberikan rasa aman dan nyaman, bebas dari perasaan 
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gelisah atau khawatir (providing security). f). Mampu menjaga integritas, selalu 

terpercaya, dihormati baik sikap, prilaku maupun perbuatannya (representing). 

g). Sebagai sumber semangat, sehingga mereka selalu semangat, antusias, 

bertanggung jawab (inspiring). h). Mampu memberikan penghargaan, pengakuan, 

kesempatan (praising). 

Kepemimpinan Sekolah yang berhasil akan memberikan kepada Guru 

dan Siswa untuk menjadi dirinya sendiri, terbiasa dalam budaya hidup jujur, 

bersih, disiplin, mandiri, tertib dan taat pada peraturan Sekolah. Oleh karena 

itu peran Kepala Sekolah sebagai pemimpin penting mejalankan model- 

model kepemimpinan yang memadai, sehingga mampu menggerakkan dan 

mensinergikan seluruh potensi, komponen dan lingkungan sekitar Sekolah agar 

tercipta kulitas layanan pendidikan yang baik kondusif, harmonis dan sinergis 

untuk kemajuan Sekolah. 

Manajemen Sekolah adalah suatu proses mengelola. Sebagai suatu proses, 

maka pengelolaan pendidikan di Sekolah ini meliputi: Manusia, prosedur, ide, 

peralatan dan organisasi untuk menganalisa masalah yang menyangkut semua 

aspek program Sekolah yang meliputi merancang, melaksanakan, mengevaluasi, 

mengelola dan memecahkan masalah demi perbaikan. Kepala Sekolah memegang 

peran penting dan strategis dalam membawa arah pendidikan di Sekolah yang 

berkualitas. Karena itu tugas kepala sekolah sebagai “Emaslim”, diharuskan 

menjalankan tugas-tugas berikut sebagai 1). Edukator; meliputi gaya a). 

Membimbing Guru, Karyawan dan Siswa; b). Mengembangkan Staf; c). Mengikuti 

perkembangan IPTEK; d). Memberi contoh mengajar yang baik; 2). Manajer, 

harus terampil a). Menyusun program; b). Menyusun organisasi Sekolah; c). 

Menggerakkan Staf, Gurudan Karyawan; d). Mengoptimalkan sumberdaya Sekolah; 

3). Administrator, harus terampil mengelola administrasi a). Pembelajaran; 

b). Kesiswaan; c). Kepegawaian; d). Keuangan; e). Sarana dan prasarana; f). 

Kehumasan; 4) Superviser, harus terampil a). Menyusun program supervisi; 

b). Melaksanakan supervisi; c). Memanfaatkan hasil supervisi; 5). Leader, 

memiliki a) Kepribadian yang kuat; b). Memahami kondisi Guru, Karyawan dan 

Siswa; c). Memiliki visi dan misi; d). Mampu mengambil keputusan; e). Mampu 

berkomunikasi; 6) Inovator, a). Terampil mencari gagasan baru; b). Mampu 

melakukan pembaharuan; 7). Motivator, terampil a). Mengatur lingkungan kerja 

(fisik); b). Mengatur lingkungan kerja non fisik; c). Mampu menerapkan prinsip 

penghargaan dan hukuman. 
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Kepemimpinan dan manajemen keduanya adalah berfungsi mendorong orang 

lain untuk bertindak. Manajemen mengedepankan pada seni yang memungkinkan 

orang bertindak, sedangkan kepemimpinan mengedepankan pada pengaruh 

yang memotivasi orang untuk bertindak. Kombinasi kepemimpinan dan 

manajemen yang kuat akan dapat meningkatkan potensi untuk menghasilkan 

keluaran yang berkualits. Kepemimpinan yang kuat akan berhasil jika didukung 

oleh kemampuan manajemen yang kuat. Manajemen akan kuat dan mampu 

mengembangkan organisasi bila dijalankan oleh pemimpin yang kuat. Ini berarti 

bahwa kepemipinan dan manajemen dalam organisasi sekolah merupakan dua 

sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, keduanya menduduki peran yang 

penting dalam rangka pencapaian tujuan. Kepala Sekolah sebagai manajer 

dituntut harus memiliki keahlian dan sejumlah gaya dalam menjalankan tugas- 

tugas kepemimpinan. 

Tugas kepemimpinan mencakup fungsi organik dan funsgsi substantive. 

Fungsi organik manajemen mancakup kemampuan dan gaya merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 

Fungsi Substantive manajemen berkaitan dengan penelolaan personalia, 

keuangan, sarana dan prasarana, kehumasan, layanan khusus dan lain-lain. 

Sebagai Manajer Kepala Sekolah harus mampu bekerja dengan dan melalui 

Wakil dan Stafnya. Manajer yang baik harus mampu membagi tugas dengan baik 

sehingga tidak terbelenggu oleh urusan teknis, apalagi mengerjakan sendiri 

semua urusan Sekolah. 

Sebagai manajer Kepala Sekolah juga dituntut memiliki model kepemimpinan 

yang visioner jauh kedepan (transformasional) meliputi, kemampuan melihat 

Sekolah dan semua program pendidikan sebagai suatu keseluruhan. Hubungan 

manusia meliputi, kemampuan menjalin hubungan kerjasama secara efektif dan 

efisien dengan personil Sekolah, baik secara perorangan maupun kelompok. Kepala 

Sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan juga disebut sebagai administrator 

dan manajer pendidikan. Kepala Sekolah sebagai manajer merupakan pemegang 

kunci terhadap maju mundurnya Sekolah. Kepala sekolah merupakan faktor yang 

penting didalam membentuk sebuah Sekolah yang efektif, karena itu Kepala 

Sekolah perlu memiliki kemampuan, gaya dan strategi untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan. Kompetensi Kepala Sekolah sebagai pemimpin dan manajer 

pendidikan yang diharapkan memiliki kerampilan kepemimpinan, sehingga 

mampu dan terampil untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, 

mengendalikan, dan mengontrol, sehingga mampu membedayakan, memotivasi 
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dan mendorong terwujudnya kualitas kerja Guru. 

Lemahnya sistim Rekrutmen Calon Kepala Sekolah, rendahnya kompetensi, 

kurangnya kesiapan mental dan informasi serta pengetahuan dan pengalaman, 

khususnya bagi Kepala Sekolah yang promosi, sehingga berdampak pada masih 

rendahnya kecakapan dan gaya dalam mengelola Sekolah. Faktor ini yang sering 

membuat kurang percaya diri dan siap mental dalam melaksanakan tugas 

sebagai pimpinan. Lemahnya manajemen dan supervisi Sekolah yang dimiliki 

oleh kepala Sekolah terutama dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi 

program kerja Sekolah. Kurangnya pengetahuan administrasi Sekolah dan kurang 

konsistennya Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan dan melaksanakan 

kebijakan yang ditetapkan juga diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat 

kualitas kerja Guru. 

Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa kinerja Kepala Sekolah 

masih belum memuaskan. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada beberapa 

indikator sebagai berikut: (1). Kompetensi kepemimpinan Kepala Sekolah 

rendah, mutu Sekolah yang rendah, adalah cermin masih kurangnya kompetensi 

Kepala Sekolah dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi 

sumber daya yang tersedia. (2). Kinerja Kepala Sekolah pada umumnya masih 

rendah, hal ini diduga sebagai akibat masih kurangnya kemampuan dan model 

kepemimpinan Kepala Sekolah otoriter. (3). Kinerja Guru masih rendah, 

mencerminkan masih rendahnya kemampuan kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia. (4). Kemampuan 

dan model kepemimpinan Guru dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan 

proses pembelajaran rendah, mengindikasikan masih rendahnya kemampuan 

Kepala Sekolah menjalankan fungsinya sebagai superviser. (5). Kualitas layanan 

pendidikan oleh Guru-guru masih rendah, mengindikasikan masih kurangnya 

Kepala Sekolah memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab 

kepada Guru. Akibatnya Guru cendrung pasif, kurang percaya diri, kurang 

semangat, tidak kreatf dan inovatif. (6). Disiplin Guru, Karyawan dan Siswa 

rendah, hal ini adalah cermin masih rendahnya kompetensi Kepala Sekolah dalam 

menjalankan fungsi kepemimpinannya. 

Realita di lapangan masih banyak Sekolah memiliki Guru yang disiplinnya 

rendah. Kondisi seperti ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Guru harus mampu 

berupaya mengembangkan dirinya sendiri secara maksimal. Pengembangan diri 

sendiri dapat memberikan kekuasaan keahlian (expert power) pada Pendidik 

(guru), sehingga menjadikan Guru sebagai profesi yang penting, kuat dan tangguh 
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dalam proses pendidikan. 

Disiplin kerja Guru pada hakikatnya berkaitan dengan sikap kepribadian yang 

perlu dibangun dan disosialisasikan secara terus-menerus. Membangun disiplin 

kerja Guru pada dasarnya adalah menanamkan kepercayaan dan keyakinan 

kepada seluruh komponen, sehingga komponen yang ada memiliki kemauan 

dan kesanggupan untuk bertindak. Disiplin kerja Guru adalah kesanggupan 

yang berupa keteguhan hati atau ketapan niat untuk mewujudkan visi, misi atau 

tujuan yang telah ditetapkan Sekolah. Disiplin kerja Guru bagi Kepala Sekolah 

merupakan aspek yang sangat penting. Kepala Sekolah sebagai agen perubahan 

harus memiliki disiplin kerja Guru yang kuat, sehingga mampu memberikan 

dukungan, motivasi dan dapat menciptakan iklim Sekolah yang memungkinkan 

bagi para Guru dan Siswa berkarya dengan penuh semangat. 

Namun dalam kenyataannya masih sedikit Kepala Sekolah yang memiliki 

disiplin kerja yang kuat dan masih sedikit pula Kepala Sekolah yang mampu 

mewujudkan disiplin kerja Gurunya. Visi, misi dan tujuan Sekolah pada hakikatnya 

merupakan kristalisasi dari sebuah disiplin kerja Guru. namun keberadaannya 

kadang-kadang hanya dipandang sebagai hiasan atau slogan semata. Indikator 

lain bahwa program kerja yang dibuat Sekolah pada umumnya sudah cukup bagus, 

namun dalam pelaksanaannya kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Sementara masih kurang konsistennya disiplin kerja Guru dalam 

menjalankan kebijakan sering kali dapat mengurangi kepercayaan bawahan 

yang berakibat pada menurunnya kualitas layanan pendidikan Guru. Kondisi ini 

menunjukkan masih lemahnya disiplin kerja Guru dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya. Kurangnya model kepemimpinan dan disiplin kerja Guru ini 

diduga sebagai penyebab rendahnya kualitas layanan pendidikan oleh para Guru. 

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kepemimpinan Transformasional 

Kepala Sekolah SMAN dan disiplin kerja Guru merupakan prasyarat mutlak 

untuk membentuk generasi yang berkarakter dan visioner yang akan dapat 

mengubah dunia menjadi lebih baik dan beradab. Salah satu kenyataan bahwa 

dunia pendidikan mengalami krisis kepemimpinan Trasformasional yang 

visioner dan realitanya kepemimpinan pendidikan SMAN masih bersifat, 

konservatif, Outokrasi yang cenderung otoriter. Kondisi ini juga bukan semata 

-mata kesalahan para pemimpin pendidikan tetapi karena sistem kaderisasi 

dan rekrutmen Kepala Sekolah cenderung mengadopsi sistem ABS dan gaya 

Pathernalistik sehingga Guru yang cerdik, kreatif dan kritis justru menjadi 

penganggu para pimpinan pendidikan, padahal dari Guru yang cerdik, kritis 
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dan kreatif sebenarnya bibit-bibit untuk menjadi pemimpin Transformasi dan 

visioner, tetapi realitanya mereka habis di kebijakan pipinan pendidikan level 

Sekolah. Pengkaderan kepemimpinan (leadership) yang membentuk karakter 

kepemimpinan pendidikan Transformasional mati suri dan nyaris habis oleh 

kepemimpinan level Sekolah, kepala-kepala Sekolah akan merekomendasikan 

dan mengorbitkan Guru yang tidak macm-macam istilah kata yang “Manut-manut 

(bahasa jawa)” akan mulus menjadi kader-kader calon pemimpin binaan para 

Kepala Sekolah dan para Staf-nya. 

Para pemimpin pendidikan juga sangat lemah dalam penguasaan ketrampilan 

manajeraial jika dibandingkan para pemimpin perusahaan dibidang jasa lainnya. 

Perbedaan ini dikarena para pemimpin pendidikan berangkat dari sorang 

Guru yang sedikit sekali bahkan jarang yang membekali diri dengan keilmuan 

majemen pendidikan dan Skill ketrampilan manajerial, sehingga bisa dianalisa 

yang akan terjadi Sekolah akan dikelola tanpa ketrampilan manajemen yang 

baik tetapi dikelola dengan model manajemen Outodidak, apalagi dengan sistem 

desentrasilasi pendidikan memberikan kewenangan dan tugas Kepala Sekolah 

sangat sentral menentukan tata kelola dan mutu sekolah baik Input maupun Out 

Put Sekolah. 

Disiplin kerja Guru bagi Kepala Sekolah merupakan aspek yang sangat penting. 

Kepala sekolah sebagai agen perubahan harus memiliki disiplin kerja Guru yang 

kuat, sehingga mampu memberikan dukungan, motivasi dan dapat menciptakan 

iklim Sekolah yang memungkinkan bagi para Guru dan Siswa berkarya dengan 

penuh semangat. Disiplin kerja Guru yang tinggi sangat berpengaruh dan dapat 

memberikan sugesti serta motivasi kepada seluruh personil. Disiplin kerja 

Guru yang tinggi senantiasa akan mampu menggerakkan dan mendapatkan 

dukungan yang besar dari seluruh komponen Guru, Staf dan Siswa untuk bekerja 

lebih semangat dengan penuh keyakinan dan rasa percaya diri sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan kerja Guru dan keberanian mengaktualisasikan dirinya 

dengan melakukan hal-hal yang inovatif, kreatif dan produktif untuk mencapai 

tujuan Sekolah secara maksimal. 

Karakter bangsa ini yang semakin hari semakin jauh dari identitas , lunturnya 

nilai-nilai juang dan generasi muda yang fragmatis. Bangsa Indonesia yang 

memiliki sifat-sifat luhur diantaranya: Musyawarah untuk mencapai mufakat 

, sikap patriot, daya juang, patang menyerah, pembaharu, visioner, demokrasi, 

toleransi, gotong-royong, tepa sliro, nasionalisme, religius dan lain sebagainya. 

Kondisi psikologis dan karakter seperti ini tidak luput dari hasil pendidikan 
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yang melahirkan generasi muda yang kualitasnya jauh dari karakter bangsa yang 

luhur. Generasi muda menjadi kehilangan arah jauh dari nilai nilai luhur bangsa, 

kehilangan karakter, generasi muda bersifat pragmatis, nilai juangnya rendah, 

segala sesuatu menggunakan cara-cara instan, inilah generasi yang kehilangan 

identitas bangsa dan yang tumbuh dan berkembang tidak berpijak atau tidak 

mengakar pada budaya luhur bangsa. 

Globalisasi juga membawa dampak yang luar biasa pada generasi muda kita, 

saat arus informasi tidak bisa dibendung lagi, baik yang positif maupun yang 

negatif dengan dahsyat membombadir dan menghantam generasi muda yang 

sedang mencari identitas diri tanpa arah dan tauladan yang benar, bisa dianalisa 

yang akan terjadi pada generasi bangsa tanpa karakter yang kuat. Kehilangan 

filter diri yang berupa nilai/sikap daya juang, keahlian memilih informasi yang 

positif, dan identitas diri akan berakibat pada terbentunya pribadi generasi yang 

labil bahkan tidak sedikit yang tenggelam dalam arus Globalisasi dan menjadi 

bulan-bulanan kepentingan Negara adidaya maupun kompetitor bangsa asing 

yang memiliki keunggulan sumber daya manusia dan potensi diri dan yang dapat 

eksis diera global. 

Generasi muda dituntut untuk dapat bersaing dengan bangsa lain disegala 

bidang dan hanya bangsa yang mutu pendidikanya bagus yang dapat melahirkan 

generasi yang siap menjadi subjek atau pelaku era globalisasi. Konsekuensi 

dari sebuah persaingan adalah siapa yang kualitas dan kualifikasi Sumber 

Daya Manusia (SDM) unggul yang akan dapat berbuat banyak dan mendapat 

keuntungan di dalam percaturan era globalisasi. Diera globalisasi dan era digital 

seperti saat ini, setiap manusia tidak akan luput dari kompetisi atau persaingan, 

oleh karena itu sebagai pendidik peneliti merasa terpanggil untuk turut andil 

membenahi mutu dan kondisi karakter generasi muda khususnya dan bangsa 

ini pada umumnya. Baik melalui pelayanan pendidikan maupun melalui dedikasi 

sebagai pendidik agar mempunyai sumbangan yang besar bagi peningkatan 

kualitas SDM bagi sekolah khususnya dan bagi Negara pada umumnya. 

Dengan mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan masyarakat, 

dan kelangsungan bangsa, maka diperlukan upaya-upaya menyelengarakan 

pendidikan secara baik, tertata dan sistematis sehingga proses yang terjadi 

di dalamnya dapat menjadi sumbangan besar bagi peningkatan kualitas 

kehidupan masyarakat, dalam hubungan ini Sekolah sebagai suatu institusi 

yang melaksanakan proses pendidikan dalam tatanan Mikro menempati posisi 

penting, karena di lembaga Sekolah setiap anggota masyarakat dapat mengikuti 
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proses pendidikan dengan tujuan mempersiapkan SDM dengan berbagai ilmu 

dan ketrampilan agar mampu berperan dalam kehidupan masyarakat. 

Berbicara tentang kualitas pendidikan, harus melihat realita di lapangan yaitu 

kondisi SMAN se -Jakarta Timur masih jauh dari harapan karena masih banyaknya 

remaja (pelajar) bermasalah, pendidik dan tenaga pendidikan bermasalah. Ini 

menandai terjadinya dekadensi moral dan karakter. Diberlakukannya Undang- 

Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru Republik Indonesia 

yang profesional wajib memiliki kompetensi, berkualifikasi S1 atau D-IV, 

bersertifikat pendidik. Tiga komponen ini adalah untuk meningkatkan harkat 

dan martabat Guru dan menjamin kesejahteraan Guru. Jika kebutuhan minimal 

Guru cukup terpenuhi maka diharapkan Guru mampu mengembangkan potensi 

diri dan mampu mengelola pendidikan bersama segenap komponen yang ada di 

sekolah dengan baik. Hal ini dapat diterima, sebab Guru merupakan pemegang 

kendali utama dalam pelaksanaan pendidikan. Pada Gurulah seluruh orang tua 

dan masyarakat tertumpu untuk keberhasilan anak-anaknya dalam memperoleh 

pelayanan pendidikan. 

Guru dengan segala karakteristiknya merupakan faktor penentu utama 

dalam menyusun rencana yang pada gilirannya sangat menentukan keefektifan 

pembelajaran. Tampaknya tidak berlebihan jika persoalan menurunnya kualitas 

hasil pendidikan di Indonesia ini sorotan utama terarah pada disiplin Guru 

sebagai pemegang kendali. Berdasarkan permasalahan yang dapat dicermati 

dari kondisi pendidikan, antara lain: (1). Pengetahuan Guru tentang materi 

substansial yang menjadi mata ajar masih sangat kurang. (2). Ketidak pahaman 

Guru disemua jenjang pendidikan mengenai perangkat kurikulum. (3). Program 

Satuan Pengajaran (PSP) atau silabus pembelajaran yang selama ini dimiliki Guru 

ternyata bukan hasil produksi mereka. (4). Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang 

digunakan oleh Guru dalam proses pembelajaran bukan buatan Guru sendiri 

tetapi LKS buatan penerbit yang situasi dan kondisi materi pembelajaran belum 

tentu sesuai dengan lingkungan Siswa tempat Guru mengajar. (5). Skenario 

pembelajaran yang dilaksanakan di kelas tidak pernah sama dengan persiapan 

yang ada secara tertulis. (6.) Dalam proses pembelajaran, masih banyak Guru 

yang kurang bervariasi dalam penggunaan model pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran kurang diminati oleh siswa. (7). Dalam proses pembelajaran 

dijumpai banyaknya Guru yang berorientasi pada tujuan pembelajaran dari pada 

prosesnya. Guru lebih mementingkan tuntasnya materi pelajaran dan kurang 

memperhatikan bagaimana proses pembelajarannya. 
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Untuk menghasilkan generasi yang berkualitas menjadikan Guru memegang 

peranan yang sangat strategik. Peranan Guru di dalam proses belajar-mengajar 

di Sekolah tidak dapat dipisahkan dari karakter disiplin yang dimiliki Guru. 

Guru sebagai komponen terdepan dalam sistem pendidikan di sekolah berperan 

langsung menentukan keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Kualitas 

pembelajaran di kelas atau di Sekolah dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri 

sendiri yaitu bagaimana Guru bersikap terhadap pekerjaannya yang diembannya 

hal ini tercermin dari disiplin kerjanya. Disiplin kerja Guru akan mempengaruhi 

tindakan Guru dalam menjalankan aktivitas kerjanya. 

Disiplin kerja adalah suatu sikap yang menyokong Guru yang berhubungan 

pekerjaannya maupun dengan kondisi kerjanya, disiplin kerja mencerminkan 

sikap konsekuensi Guru terhadap pekerjaannya. Hal ini nampak dalam sikap 

positif Guru terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan 

kerjanya. Setiap Guru memiliki disiplin kerja yang berbeda-beda sesuai dengan 

nilai yan dimilki Guru. Disiplin kerja Guru tidak hanya dipengaruhi oleh disiplin 

yang timbul dari dalam diri yang bersangkutan saja melainkan juga dipengaruhi 

oleh faktor luar dari dirinya, antara lain Kepala Sekolah yang mendukung dan 

dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sikap professional yang 

harus dimiliki tenaga kependidikan, diharapkan mendapat imbalan yang 

seimbang dengan fasilitas yang memadai sehingga tenaga kependidikan dapat 

mencurahkan pengabdiannya dengan sunguh-sungguh. 

Banyak faktor yang membentuk disiplin kerja Guru diantaranya motivasi 

untuk menjadi yang terbaik, tingkat kesejahteraan Guru, pengakuan, yang 

berlanjut pada semangat Guru dalam mencapai disiplin. Dorongan Internal dan 

eksternal dapat menciptakan disiplin. Disiplin kerja akan terganggu bilamana 

kompensasi komersial maupun non komersial Guru tidak memadai. Untuk 

mencapai tingkat keberhasilan pendidik (Guru) SMAN Jakarta Timur dalam 

menjalankan tugas di atas yaitu dengan diraihnya disiplin kerja. Disiplin kerja 

ternyata dipengaruhi banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Diantara faktor eksternal yang mempengaruhi disiplin kerja pendidik (guru) 

adalah dorongan eksternal maupun internal yaitu bentuk situasi di sekolah 

dan kompensasi yang diberikan oleh Sekolah, baik imbalan imaterial maupun 

material. Sedangkan faktor yang datang dari dalam diri individu (faktor intrnal) 

adalah motivasi untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Pada umumnya kedua meningkatnya kompensasi dan kondisi iklim yang baik 
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berpengaruh positif terhadap meningkatnya disiplin kerja Guru. Berbagai upaya 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas Guru sebagai sutradara dan aktor 

utama dalam dunia pendidikan. Salah satu upaya yang dimaksud adalah dengan 

diadakannya pelatihan-pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah maupun pemerintah pusat, dengan adanya program sertifikasi dan 

peningkatan penghasilan bagi Guru dan Dosen di lembaga pendidikan. 

SMAN Jakarta Timur sebagai lembaga pendidikan mengemban tugas dan 

memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

tetapi lebih jauh secara moral untuk dapat mempertahankan dan melestarikan 

disiplin kerja Guru yang tumbuh di Negara Indonesia yang majemuk. Oleh sebab 

itu, keberadaan dan partisipasi Sekolah tersebut dalam dunia pendidikan di 

Indonesia diharapkan dapat bertindak sebagai pelopor untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. 

Berkenaan dengan hal ini tugas Guru sangatlah berperan. Hal ini dapat 

dijelaskan dengan tugas Guru yang dijelaskan dalam Undang-undang Dasar. 

Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Bab VII Pasal 27, bahwa: 

“Tugas profesi Guru atau lazimnya disebut sebagai tenaga kependidikan 

yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, 

mengembangkan, mengelola dan atau memberikan pelayanan teknis dalam 

bidang pendidikan. 

Guru memegang peranan yang sangat penting baik dalam perencanaan 

maupun kurikulum, diantaranya: (1). Guru sebagai pendidik yang menjadi tokoh 

atau panutan bagi peserta didik dan lingkungannya karena itu Guru harus memiliki 

standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, 

mandiri, dan disiplin. (2). Guru sebagai pengajar, ini merupakan tugas pertama 

dan utamanya artinya belajar dan pembelajaran harus dijadikan kegiatan pokok 

sehari-hari, harus dicintai agar dapat membentuk dan membangkitkan rasa cinta 

dan nafsu belajar peserta didik. (3). Guru sebagai pembimbing dalam hal ini, Guru 

harus merumuskan tujuan secara jelas. (4). Peran Guru lainnya adalah sebagai 

model dan teladan, sebagai pelatih, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit 

pandangan, pekerja rutin, penasehat, perubahan (innovator), pembawa 

cerita, sebagai aktor, emansipator, evaluator, dan sebagai komunikator. Dalam 

melaksanakan perannya Guru harus memiliki kompeten secara profesional, 

kompeten secara personal dan kompeten secara sosial, selanjutnya kompetensi 

yang dimiliki oleh seorang Guru akan ditunjukkan pada kemampuan serta 

kualitasnya dalam melaksanakan fungsi kegunaannya yang akan terwujud dalam 
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bentuk penguasaan pengetahuan dan perbuatan dalam menjalankan fungsinya 

sebagai Guru. 

Kepemimpinan pendidikan merupakan usaha untuk menggerakkan, 

mengarahkan dan mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu serta dapat 

bertindak kreatif dan inovatif sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja, 

berarti kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sesorang dalam 

mendorong orang lain untuk dapat melakukan sesuatu yang kita kehendaki agar 

tujuan yang telah dibuat, dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

Dalam mempelajari sifat-sifat kepemimpinan seseorang meliputi; Kualitas 

bawaan pribadi (IQ), kemampuan EQ dan SQ yang menentukan keberhasilan 

kepemimpinan. Konsep-konsep kepemimpinan yang ideal bertumpu pada 

tugas kepemimpinan dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk itu tatkala 

seseorang menjadi pemimpin diperlukan kemampuan Intelektual, emosional, dan 

spiritual Quality sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggung 

jawabkan. Kepala Sekolah selaku pemimpin dalam lembaga Sekolah yang juga 

merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan, Kepala Sekolah juga bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi Sekolah, pembinaan tenaga 

kerja kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan 

prasarana. 

Pengembangan profesionalisme Kepala Sekolah selaku pemimpin 

pendidikan di Sekolah harus terus ditingkatkan apalagi dalam konteks otonomi 

daerah dimana Sekolah akan menerima bantuan, tidak lagi berupa sarana 

prasarana melainkan berupa uang tunai, untuk itu diperlukan kemampuan 

dalam pengelolaanya seefisien mungkin agar tujuan yang dibuat dapat tercapai. 

Dalam hal ini Kepala Sekolah harus lebih banyak mengetahui tugas-tugas seorang 

pemimpin sekaligus tugas seorang Pada umumnya, Kepala Sekolah di Indonesia 

belum dapat dikatakan sebagai manager professional karena pengangkatannya 

tidak didasarkan pada kemampuan pendidikan professional tetapi lebih pada 

pengalaman menjadi Guru. 

Hal ini disinyalir pula oleh laporan Bank Dunia tahun 1989 bahwa salah satu 

penyebab makin menurunnya pendidikan persekolahan di Indonesia adalah 

kurang profesionalnya para Kepala Sekolah sebagai Manager pendidikan dan 

rendahnya Visioner ditingkat lapangan. Sekolah sebagai organisasi, di dalamnya 

terhimpun unsur-unsur yang masing-masing baik secara perorangan maupun 

kelompok melakukan hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan. 
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Unsur-unsur yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang terdiri dari 

kepala Sekolah, Guru-guru, Staf, Peserta Didik atau Siswa, dan orang tua siswa. 

Tanpa mengenyampingkan peran dari unsur-unsur lain dari organisasi Sekolah, 

Kepala Sekolah dan Guru merupakan personal intern yang sangat berperan 

penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan di Sekolah. Semestinya 

pemimpin pendidikan dapat melaksanakan perannya sebagai pemimpin yang 

baik dan sukses di tuntut beberapa syarat jasmani yang masih bugar, tetapi 

realitanya hampir semua Kepala Sekolah pada usia senior menjelang pensiun 

sehingga pola pikir cenderung otoriter atau pesedo demokrasi. 

Pendidikan juga dituntut persyaratan rohani yang matang dan religius, 

tetapi banyak ditemukan kepemimpinan pendidikan Sekolah yang jauh dari 

sikap Leader untuk menjadi sponsor transformasi nilai-nilai karakter bangsa. 

Persyaratan sosial ekonomis harus layak, maka hanya Kepala Sekolah dari Guru 

yang mapan secara ekonomi maupun Psykis yang bisa mengikuti seleksi kepala 

sekolah padahal belum tentu kompeten, vioner dan transformasional. 

Keberhasilan suatu Sekolah pada hakikatnya terletak pada efisiensi dan 

efektivitas visoner seorang Kepala Sekolah. Sedangkan sekolah sebagai lembaga 

pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan proses belajar- 

mengajar dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini 

Kepala Sekolah sebagai seorang yang diberi tugas untuk memimpin sekolah, 

Kepala Sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan sekolah. Kepala 

Sekolah diha-rapkan menjadi pemimpin visioner dan inovator di Sekolah. 

Kemampuan professional Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan 

yaitu bertanggung jawab dalam menciptakan suatu situasi belajar-mengajar yang 

kondusif, sehingga Guru-guru dapat melaksanakan. Disamping itu, Kepala Sekolah 

dituntut untuk bekerjasama dengan bawahannya, dalam hal ini Guru seorang 

Kepala Sekolah yang terlalu berorientasi pada tugas pengadaan sarana dan 

prasarana dan kurang memperhatikan, Guru dalam melakukan tindakan dapat 

menyebabkan Guru sering melalaikan tugas sebagai pengajar dan pembentuk 

nilai moral. Hal ini dapat dapat menumbuhkan sikap yang negatif dari seorang 

Guru terhadap pekerjaannya di Sekolah, sehingga pada akhirnya berimplikasi 

terhadap keberhasilan prestasi Siswa di Sekolah. 

Kepala Sekolah adalah pengelola pendidikan di Sekolah secara keseluruhan, 

dan Kepala Sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di Sekolahnya. Dalam 

suatu lingkungan pendidikan di Sekolah, Kepala Sekolah bertanggung jawab 

penuh untuk mengelola dan mendisiplinkan kerja Guru-guru agar dapat 
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menampilkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Berbagai bentuk tindakan 

kepemimpinan seperti struktural, partisipatif dapat memberikan keteladan kerja 

yang baik. Sebagai pemimpin Kepala Sekolah harus dapat menempatkan diri 

sebagai bagian dan personalia yang dipimpinnya tanpa kehilangan kewibawaan 

sebagai pemimpin. Di samping itu harus mampu menampilkan diri sebagai 

pemimpin yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemimpin yang bertanggung 

jawab terhadap kegiatan, Sekolah juga mempunyai peranan penting didalam 

mengembangkan disiplin kerja Guru di Sekolah. 

Walaupun semua organisasi memerlukan pimpinan namun kepemimpinan 

di Sekolah mempunyai kekhususan sendiri. Keberhasilan Guru dalam kegiatan 

pembelajaran siswanya juga ditunjang oleh disiplin kerja Guru di Sekolah. 

Kegiatan belajar-mengajar perlu ditunjang oleh adanya buku yang diperlukan 

dan sarana pembelajaran lainnya, tetapi mana kala disiplin kerja Guru tidak baik, 

kelengkapan dan sarana belajar menjadi tidak berarti. Selama ini berkembang 

pemahaman bahwa semakin lengkap sarana pembelajaran maka proses 

pembelajaran akan semakin baik pula, tetapi yang lebih penting yang perlu 

diperhatikan adalah disiplin kerja Guru di Sekolah. 

Jadi disiplin kerja juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Kualitas 

layanan pendidikan, kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah dan 

disiplin kerja adalah faktor dari keberhasilan pendidikan. Hubungan ketiga 

faktor ini perlu diteliti dengan cermat untuk menghasilkan suatu kesimpulan 

yang dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik 

untuk meneliti: Hubungan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah dan 

disiplin kerja Guru dengan kualitas layanan pendidikan SMAN se –Jakarta Timur. 

 
 

10.5. MENENTUKAN JUDUL PENELITIAN. 

Selain latar belakang masalah, unsur penting lainnya adalah menentukan 

judul, Nyoman Kutha Ratna (2010:255) menjelaskan bahwa judul merupakan 

Representasi (wakil) keseluruhan isi, termasuk harapan-harapan dalam suatu 

karya tulis. Judul adalah nama, identitas yang dianggap sebagai ciri utama untuk 

mengenalinya. Dalam metode penelitian ilmiah, judul adalah nama, identitas 

yang dianggap sebegai ciri utama untuk mengenali metode yang digunakan 

oleh peneliti. Di dalam karya ilmiah sebuah judul dapat menjadi petunjuk bagi 

pembaca sehingga pembaca sudah bisa membayangkan masalah, tujuan, manfaat, 

dan keseluruhan isi yang terkandung di dalamnya. 
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Disamping itu, fungsi utama judul adalah untuk menunjukkan kepada 

pembaca, hakikat dari tulisan, ruang lingkup serta periode yang dipakai dalam 

pembahasan. Pada umumnya, judul tulisan sudah ada sebelum suatu masalah 

dirumuskan. Namun, akan lebih baik jika jugul ditetapkan setelah kita memahami 

seluk beluk permasalahan, setelah kita mengumpulkan bahan penelitian serta 

membaca sejumlah literatur (Pohan,2007:16) 

Menurut Ratna (2010:259), untuk menemukan judul penelitian dapat 

ditempuh dengan lima cara, yaitu: 

1). Judul ditemukan melalui proses membaca literatur (buku) secara cermat, 

seperti melalui direkomendasi penelitian terdahulu. Tesis atau disertasi 

yang baik pada umumnya menyertakan salah satu saran yang lainnya 

mengenai masalah tertentu yang sangat penting, tetapi tidak bisa disajikan 

dalam penelitiannya. 

2). Ditemukan melalui kehidupan praktis sehari-hari, seperti petunjuk kolegaial. 

Seorang peneliti seharusnya memiliki pergaulan yang luas, mengamati 

secara cermat setiap aspek kehidupan. Guru kontrak, pegawai honorer, 

para pengunjung Perpustakaan, Sekolah Alam, dan sebagainya adalah judul- 

judul yang didapatkan secara kebetulan, namun sangat besar manfaatnya, 

khususnya bagi penelitian bidang pendidikan. 

3). Lahir melalui kepekaan kita (peneliti), seperti berbagai judul penelitian 

dalam kaitannya dengan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. 

Kepekaan peneliti pada gilirannya juga berdampak kreativitas, bahkan 

imajinasi. 

4). Diperoleh melalui kompetensi para tokoh yang memiliki otoritas, baik 

akademis maupun birokratis. Kompetensi dengan sendirinya diperoleh 

melalui pengalaman selama bertahun-tahun, baik secara langsung di 

lapangan maupun secara tidak langsung melalui penjelasan maupun melalui 

internet atau literatur. 

5). Judul dan masalah diperoleh karena sesuatu yang unik sehingga menarik 

perhatian untuk diteliti. Misalnya “Islam Westu Telu di Lombok”dan 

sebagainya. 

Sementara itu, untuk teknik penyusunan judul, menurut Nyoman Kutha Ratna 

(2007:257), sebenarnya tidak ada batasan berapa jumlah kata dalam satu judul. 

Pertimbangan yang sering dikemukakan adalah jangan terlalu pendek sehingga 

makna judul sulit ditangkap, juga jangan terlalu panjang sehingga ada kesan 
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mubazir dan bertele-tela. Untuk mempertahankan efektivitas dan effisiensi, setiap 

kata dan tanda harus memiliki makna tertentu. Dalam hubungannya dengan hal 

ini, disarankan untuk menggunakan delapan hingga lima belas kata Substantif, 

di luar kata depan dan kata sambung. Sedangkan untuk penyajian judulnya, 

dilakukan melalui dua cara, yaitu: (a). Hanya terdiri dari satu mata Frase dan (b). 

Terdiri dari dua parafrase masing-masing sebagai judul pokok dan subjudul. 

Kemudian, masih menurut Ratna (2010:255-258), ada beberapa Kaidah yang 

lazim digunakan dalam penulisan judul, antara lain: Pertama, disusun sesuai 

dengan aturan-aturan yang berlaku dan telah disepakati dalam dunia akademis. 

Kedua, gunakan bahasa baku yang lugas dan ringkas. Ketiga, judul harus informatif 

dan komunikatif, Keempat, judul tidak dalam bentuk singkatan. Kelima, judul 

umumnya merupakan kumpulan kata (parafrase) bukan kalimat deklaratif. 

Sementara itu menurut Pohan (2007:16) mengungkapkan bahwa ada tiga hal 

yang amat penting untuk diperhatikan dalam merumuskan judul penelitian, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Judul haruslah menyiratkan keseluruhan permasalahan yang akan kita 

bahas atau mencerminkan permasalahan dan tujuan penulisan. Khusus 

pada Skripsi, judul hendaknya mencerminkan salah satu mata kuliah pokok 

pada jurusan. 

2. Judul harus berupa kalimat pernyataan yang menggunakan kata-kata jelas, 

tandas, dan tidak merupakan kalimat pertanyaan. 

3. Susunan kalimat judul haruslah padat, tetapi komunikatif, secara jelas 

memberikan batasan mengenai masalah yang akan dibahas. Kemudian, 

harus dihindari dari penggunaan kata yang kabur, terlalu puitis, bertele-tele, 

dan tidak runtut. 

Untuk contoh” Judul” penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah sebagai 

berikut: 

 Kepemimpinan Kepala Madrasah sebagai supervisor pendidikan dalam 

peningkatan kompetensi Guru di MIN Jejeran Bantul” (Kualitatif) 

 Pengaruh budaya kerja, peran kepemimpinan terhadap kualitas kerja 

pegawai di BUMN “ (Kuantitatif). 
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Menentukan Fokus 
Dan Rumusan Masalah 

Serta Sinopsis 
 

 

Untuk menentukan fokus dan rumusan masalah, ada tiga permasalahan yang 

ingin penulis jelaskan pada Bab XII ini, yaitu tentang penentuan fokus penelitian 

dan rumusan masalah, serta sinopsis. 

Biasanya yang dialami oleh para Mahasiswa dan pemula dalam membuat 

penelitian ilmiah adalah sering lupa dan kurang memahami tentang fokus 

penelitian dan merumuskan masalah yang akan diteliti,begitu pula kesulitan di 

dalam membuat sinopsis, oleh karena itu supaya lebih jelas mengenai ketiga hal 

tersebut penulis akan mengulasnya secara terpisah. 

 
 

12.1. MENENTUKAN FOKUS PENELITIAN 

Di dalam penelitian kualitatif, gejala bersifat holistik atau menyeluruh, tidak 

dapat dipisah-pisahkan, oleh karena itu kita tidak akan menetapkan penelitian 

kita hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial 

yang akan kita teliti meliputi berbagai aspek, antara lain aspek tempat (place), 

Aspek pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis 

(Sugiyono.2007:32). Namun demikian karena terlalu luasnya masalah penelitian, 

kita akan membatasi peneltian tersebut. Pembatasan masalah inilah yang 

kemudian dalam penelitian kualitatif disebut sebagai “Fokus Penelitian” (pokok 

masalah yang masih bersifat umum). 

Mohammad Ali dalam Pohan (2007:14) menyatakan bahwa membatasi 

masalah penelitian adalah upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar 
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jelas ruang lingkup dan batasan yang akan diteliti. Dalam hal ini, diusahakan 

melakukan penyempitan dan penyederhanaan terhadap sasaran riset yang telalu 

luas dan rumit. Pada hakikatnya kita tidak pernah berharap berada di hutan 

rimba, karena akan terjadi pemborosan tenaga dan dana yang sia-sia (mubazir). 

Sepertinya kita lebih baik meneliti sebuah pohon besar, dari pada meneliti hutan 

belantara. 

Menurut Moleong (2006:94), terdapat dua maksud tertentu yang ingin di 

capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan menetapkan fokus, 

yaitu: 

a. Penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, fokus dalam hal ini akan 

membatasi bidang Inkuiri. Contoh: Jika kita menetapkan fokus tentang 

tawuran pelajar, jelas bahwa subjek penelitiannya adalah remaja. Dengan 

begitu, kita tidak perlu cari subjek lainnya. 

b. Penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi 

atas kriteria masuk keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. 

Dengan bimbingan dan arahan dari suatu fokus, kita tahu persis data 

mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, 

yang walaupun mungkin menarik, namun karena tidak relevan, tidak perlu 

dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. 

Lain halnya seperti yang dikatakan oleh Sugioyono (2007:34), pembatasan 

masalah dan topik dalam penelitian kualitatif lebih di dasarkan pada tingkat 

kepentingan, Urgensi, dan feasibility masalah yang akan dipecahkan, selain juga 

faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Perlu diketahui bahwa sebuah 

masalah dikatakan penting bilamana masalah tersebut tidak diatasi melalui 

sebuah penelitian, dan hal ini akan menjadi masalah baru. Bilamana suatu 

masalah dikatakan Urgen atau mendesak adalah jika masalah tersebut tidak 

segera di atasi melalui penelitian dan tentunya akan semakin banyak kehilangan 

kesempatan untuk dapat mengatasi dengan baik. Sedangkan suatu masalah 

dikatakan Feasible , bilamana terdapat berbagai sumber daya untuk memecahkan 

masalah tersebut. Tentunya untuk menilai suatu masalah itu penting, Urgen, dan 

Feasible, perlu dilakukan melalui analisis masalah. 

Menurut pendapat Spradley dalam Sugiyono (2007:34) mengatakan bahwa 

fokus adalah Domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi 

sosial. Dengan demikian, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada 

tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). 

Fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya diperoleh setelah kita melakukan 
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Grand Tour Observation dan Grand Tour Question atau yang disebut penjelajahan 

umum. Melalui penjelajahan umum ini, kita akan mendapatkan gambaran umum 

menyeluruh yang masih pada tahap permulaan tentang situasi sosial. 

Untuk membatasi sebuah masalah, diperlukan kehati-hatian dalam 

melakukan pemeriksaan lebih jauh dari topik apa saja dan dari gejala itu yang 

diperkirakan layak untuk dapat kita ambil. Bilamana sudah mengambil satu 

topik, maka topik yang lain nya kita abaikan. Sebagaimana yang disarankan oleh 

Pohan (2007:14-15) agar meng gunakan dua macam diagram, yaitu Diagram 

Pohon (pohon masalah) dan diagram jam (jam masalah), untuk dapat memilih 

dan mencoba membatasi masalah penelitian kita. Lebih jelasnya, dapat dilihat 

pada Bagan 1.12 dan Bagan 2.12 berikut ini: 

Contoh Batasan Masalah Dengan Diagram Pohon 
 

 
 
 

 

Catatan: Yang diambil adalah aspek pendidikan pada MIN UNGGULAN Bagan 1.12: Contoh 
Cara Pembatasan Masalah dengan Diagram Pohon Sumber: Pohan 2007:15 
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Contoh Pembatasan Masalah Dengan Diagram Jam 

Perencanaan 

 

 
 

Pengawasan 
Manajemen 

Pendidikan 

 
Pengorganisasian 

 

Motivasi Penilaian kerja 

Kepemimpinan Pengerahan Keterampilan Interpesonal 

Kekuasaan Perubahan Organisasi 

Pengambilan Keputusan Manajemen Konflik 

Negosiasi Koordinasi 

Komunikasi 

 

Bagan 2.12: Contoh Pembatasan Masalah dengan Diagram Jam Sumber: Pohan. 2007:15 

Menurut Spradley ( Faisal, 1988 dan Sugiyono, 2007) mengemukakan bahwa 

ada empat alternatif untuk menetapkan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. 

2. Menetapkan fokus berdasarkan Domain-domain tertentu Organizing 

Domain. 

3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan IPTEK. 

4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori- 

teori yang telah ada. 

Lain lagi menurut Bungin (2008:64-65) terdapat lima kriteria untuk 

menentukan fokus penelitian: 

1. Interesting. Fokus masalah selalu masalah yang menarik perhatian orang 

lain, dengan cara meyakinkan orang lain bahwa masalah yang akan diteliti 

adalah masalah yang penting, Urgen, dan perlu mendapatkan perhatian dari 

semua kalangan. 

2. Aktual. Maksudnya, adalah masalah yang kita pilih memiliki fokus masalah 

yang aktual, Up to Date, kekinian, dan tidak kadaluwarsa dimakan zaman. 

Sesuatu yang aktual adalah sesuatu yang sedang dihadapi oleh masyarakat, 

sesuatu yang sedang dibicarakan, sesuatu yang sedang dicari jalan keluarnya. 

Penelitian yang aktual seharusnya akan dapat memberi jalan keluar, solusi, 

dan masukan-masukan terhadap berbagai persoalan tersebut. 

3. Monumental. Masalah yang monumental adalah Masalah-masalah yang 
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selalu diingat oleh masyarakat dan dapat bertahan lama, misalnya masalah 

yang berhubungan dengan kekuasaan, sejarah, proses konstruksi moral, 

sosial, agama dan sebagainya. 

4. Spektakuler. Maksudnya adalah masalah yang menakjubkan, mengagumkan, 

dahsyat, wah, dan cenderung mengadopsi budaya populer. Masalah-masalah 

semacam ini akan menarik perhatian banyak kalangan, dikenag sebagai 

sesuatu yang “Magis Dan Religius”, sera memikat banyak orang. 

5. Fokus pada tema tertentu. Fokus penelitian sebaiknya diarahkan kepada 

tema-tema tertentu saja agar penelitian tidak melebar kemana-mana. 

Sipeneliti juga akan terbantu karena tidak mengalami kesulitan dalam 

membahas sebuah penelitian yang fokus. 

 

12.2. MEMBUAT RUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

Sebuah penelitian secara akademis harus ada masalah, secara logika bila tidak 

ada masalah untuk apa diteliti? Sehingga membuat rumusan masalah penelitian 

adalah suatu pekerjaan yang paling pokok. Menurut Bungin (2008:75) untuk 

menyusun rumusan masalah dalam penelitian kualitatif mempunyai beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi, berdasarkan formulasi fenomena yang akan di 

teliti, yaitu subtansi kategorisasi, subtansi struktur, dan substansi model dalam 

suatu permasalahan penelitian. Contohnya: “Sejauh mana sebuah iklan rokok 

dapat membangun realitas kenikmatan”. Atau bisa juga: “Keterkaitan realitas 

kenikmatan dan ketakutan masyarakat terhadap bahaya rokok”. 

Ada dua kegunaan rumusan masalah menurut Miles dan Huberman (2007:39) 

yaitu: (1). Rumusan masalah adalah cara untuk membuat asumsi-asumsi teoritis 

menjadi lebih tegas dari pada apa yang ada dikerangka konseptual. (2). Dapat 

menjelaskan kepada peneliti mengenai sesuatu yang paling utama dan yang 

pertama ingin diketahui oleh peneliti. 

Lebih lanjut, dijelaskan oleh Kerlinger (2002:27) bahwa masalah dapat 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang menunjukkan dua variabel atau 

lebih. Pandangan seperti inilah yang biasa dikenal sebagai perumusan masalah 

penelitian kuantitatif. Berdasarkan kesepakatan para pakar, rumusan masalah 

penelitian sebaiknya disusun dalam bentuk kalimat tanya, dengan menggunakan 

kata tanya/Interrogative Word. (Ratna,2010:266). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa rumusan masalah adalah sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus 

bisa dijawab di dalam penelitian. Atau bisa juga dikatakan rumusan masalah 

merupakan substansi masalah yang akan diselidiki. 
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Berkaitan dengan kata tanya yang digunakan dalam rumusan masalah 

menurut Ratna (2010:266) mengatakan bahwa hanya ada empat kata tanya yang 

biasanya digunakan untuk merumuskan masalah penelitian, yaitu: (1). “Apa” 

(what); (2). “Mengapa” (why); (3). “Bagaimana” (how); (4). “Sejauh Mana” atau 

“Seberapa Jauh” (how far). Keempat kata tanya ini yang paling sering digunakan 

dalam penelitian kuantitatif karena dianggap dapat mengevokasi makna data, 

memerlukan proses dan penjelasan secara luas dan mendalam, bahkan juga 

memerlukan teori dan metode, sehingga sudah harus siap sebagai peneliti. 

Menurut Moleong (2006:113-119) terdapat sembilan prinsip yang bisa 

dijadikan pedoman dalam penyusunan rumusan masalah penelitian kualitatif, 

yaitu: 

1. Prinsip Terkait Teori Dari Dasar. 

Pada prinsipnya disadari bahwa perumusan masalah penelitian didasarkan 

pada upaya untuk menemukan teori dari dasar sebagai acuan utama 

Artinya bahwa masalah sebenarnya berada di tengah-tengah realita atau 

kenyataan, fakta atau fenomena. Dengan demikian, perumusan masalah 

disini dimaksudkan untuk menjadi arahan pembimbing, atau acuan pada 

usaha untuk menemukan masalah yang sebenarnya. Sedangkan bagi penulis, 

perumusan masalah itu merupakan aplikasi dari asumsi bahwa suatu 

penelitian tidak mungkin dimulai dari sesuatu yang kosong. 

2. Prinsip Terkait Maksud Perumusan Masalah. 

Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah upaya penemuan dan penyusunan 

teori bau lebih dari sekedar menguji, mengofirmasikan, atau verifikasi suatu 

teori yang sedang berlaku. Perumusan masalah ini adalah untuk menunjang 

upaya penemuan dan penyusunan teori substantif (teori yang bersumber 

dari data). Namun demikian tentunya prinsip ini tidak akan membatasi 

peneliti jika ingin menguji suatu teori yang berlaku karena ada pandangan 

bahwa penemuan teori baru lebih sekedar menguji teori yang sedang 

berlaku. Selain dari pada itu penekanan pada suatu upaya penemuan teori 

dapat membawa peneliti untuk juga dapat menguji suatu teori yang masih 

berlaku, namun tentunya agak susah. 

Untuk perumusan kualitatif tentatif yang kemudian di ubah, dimodifikasi 

dan disempurnakan pada latar penelitian akan memperkaya Khazanah ilmu 

pengetahuan dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, melalui prinsip 

ini rumusan masalah dalam usaha penelitian mungkin akan terjadi dua 

kali atau lebih mengalami perubahan dan penyempurnaan. Dan inilah yang 

merupakan ciri khas penelitian kualitatif yang luwes, longgar dan terbuka. 
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3. Prinsip Hubungan Faktor. 

Fokus sumber masalah penelitian adalah rumusan yang terdiri dari dua atau 

lebih faktor yang menghasilkan tanda-tanda kesulitan atau kebingungan. 

Faktor-faktor tersebut dapat berupa konsep, peristiwa, pengalaman, atau 

fenomena. Pengertian tersebut mengarahkan pada tiga urusan tertentu yang 

perlu dianalisis pada waktu merumuskan masalah penelitian, yaitu: 

a. Adanya dua atau lebih faktor. 

b. Faktor-faktor tersebut dihubungkan dalam suatu hubungan yang logis 

atau bermakna. 

c. Hasil pekerjaan menghubungankan suatu keadaaan yang menimbulkan 

tanda tanya atau hal yang membingungkan. Sehingga suatu keadaan 

bersifat tanda tanya, yang memerlukan pemecahan atau upaya untuk 

menjawabnya. “Upaya untuk menjawab pertanyaan itu biasanya 

dinamakan “Tujuan Penelitian”. 

4. Fokus Sebagai Wahana Untuk Membatasi Studi. 

Untuk penelitian kualitatif masih bersifat terbuka, artinya tidak 

mengharuskan sipeneliti menganut suatu orientasi teori atau paradigma 

tertentu. Pilihan subjektif kita dihormati dan dihargai dalam penelitian 

kualitatif. Namun bilamana telah menetapkan dan memegang paradigma, 

kita harus memanfaatkannya dan harus secara taat azas. Demikian juga, 

misalkan untuk menetapkan masalah dan tujuan penelitiannhya, misalkan 

untuk menemukan dan menyusun teori baru yang berasal dari data. Dalam 

hal ini artinya kita harus benar-benar memegangni posisi paradigma alamiah 

kita. 

5. Prinsip Terkait Induksi- Eksklusif. 

Pada saat Survey ke lapangan, kita akan kebanjiran data, baik melalui 

observasi partisipan, wawancara mendalam, analisis dokumen, dan lain 

sebagainya, maka sebaiknya perumusan fokus dilakukan sebelum peneliti ke 

lapangan dan yang mungkin disempurnakan pada awal terjun ke lapangan 

akan membatasi kita untuk memilih mana data yang relevan dan mana pula 

yang tidak relevan. Tentunya data yang relevan akan dianalisis, sedangkan 

data yang tidak relevan dan menarik tidak perlu dibuang, tapi harus di 

keluarkan dari proses analisis. Siapa tahu jika suatu saat kita tertarik, kita 

dapat menggunakannya kembali. 
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6. Prinsip Terkait Bentuk Dan Cara Perumusan Masalah. 

Ada tiga bentuk rumusan masalah, yaitu: 

1). Secara Diskusi, adalah dalam bentuk pernyataan secara deskriptif, 

namun perlu diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Contoh: 

penelitian David A.Karp yang berjudul “Observing Behavior in Public 

Plasces: Problems and Strategies” (Moleong. 2006:98). 

2). Secara Proposal, adalah rumusan yang dibuat secara langsung meng 

hubungkan faktor-faktor dalam hubungan logis dan bermakna. Dalam 

hal ini ada yang disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

penelitian 

3). Secara gabungan, dalam bentuk ini rumusannya terlebih dahulu di 

sajikan dalam bentuk diskusi, kemudian ditegaskan lagi dalam bentuk 

proporsional. 

7. Prinsip Terkait Dengan Posisi Perumusan Masalah. 

Masalah “Posisi” disini tidak lain adalah kedudukan untuk rumsan 

masalah diantar unsur-unsur penelitian lainnya yang erat kaitannya degan 

perumusan masalah, yaitu latar belakang masalah, tujuan, acuan teori, serta 

metode penelitian. Sedangkan, prinsip posisi ini sendiri menghendaki empat 

ketentuan dalam penyusunan rumusan masalah sebagai berikut: 

(a). Rumusan latar belakang penelitian hendaknya didahulukan karena latar 

belakanglah yang memberikan ancang-ancang dan alasan diadakannya 

penelitian; 

(b). Rumusan masalah disusun terlebih dahulu, baru tujuan penelitian 

karena tujuan penelitian pada hakikatnya akan berusaha memecahkan 

dan menjawab pertanyaan pada masalah penelitian tersebut. 

(c). Sebaiknya rumusan masalah dipisahkan dari rumusan tujuan 

penelitioan walaupun hal itu jangan diartikan bahwa keduanya tidak 

dapat dilakukan. 

(d). Seyogyanya rumusan masalah tersebut dipisahkan dari metode 

penelitian karena perbedaan fungsi keduanyua yang cukup mencolok. 

8. Prinsip Terkait Hasil Penelaahan Kepustakaan. 

Prinsipnya perumusan masalah itu tidak dapat dipisahkan dengan hasil 

penelaahan kepustakaan yang berkaitan. Hal ini disebabkan karena guna 

mempertajam rumusan masalah, walaupun masalah yang sesungguhnya ber 

sumber dari data. Penelaahan kepustakaan tersebut juga mengarahkan serta 
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membimbing peneliti untuk membentuk kategori substantif walaupun perlu 

diingat bahwa kategori substantif seharusnya bersumber dari data. 

9. Prinsip Terkait Penggunaan Bahasa. 

Rumusan masalah disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

unsur lainnya pada waktu kita mempublikasikan hasil penemuan kita ke 

majalah-majalah ilmiah ataupun koran umum. Pada waktu menulis laporan 

tentang hasil penelitian, ketika merumuskan masalah, hendaklah peneliti 

mempertimbangkan ragam pembacanya sehingga rumusan masalah yang 

diajukan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan menyimak para 

pembacanya. Artinya penulisan rumusan masalah harus disesuaikan dengan 

tingkat kemampuan secara umum para pembacanya. Sebagai contoh jika 

laporan penelitian disajikan pada forum ilmiah, mestinya berbeda dengan 

yang disajikan pada koran atau ditujukan kepada pengambil keputusan 

(decision maker), dan hendaknya perumusan masalah menggunakan bahasa 

langsung yang tidak berbelit-belit dan yang mudah dipahami. 

Sugiyono (2007:35) mengatakan bahwa bentuk rumusan masalah 

berdasarkan Level Of Explaination suatu gejala dapat dibagi menjadi tiga 

bentuk perumusan masalah, yaitu (a). Rumusan masalah deskriptif; (b). 

Rumusan masalah komperatif; (c). Rumusan masalah asosiatif. 

 Rumusan masalah Deskriptif, adalah suatu rumusan masalah yang 

memandu kita untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial 

yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Sebagai 

contohnya adalah: 

a. Apakah peristiwa yang terjadi pada kerusuhan SARA di Ambon? 

b. Apakah makna Sekaten bagi masyarakat Jawa yang menghadiri 

upacara tersebut? 

c. Bagaimana iklim kerja atau suasana kerja pada seksi Mependa di 

Kandepag Kabupaten Sleman? 

 Rumusan masalah komparatif, adalah bentuk rumusan masalah yang 

memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau 

Domain satu dibandingkan dengan lain, sebagai contohnya adalah: 

a. Apakah peristiwa kerusuhan di Ambon itu sama atau berbeda 

dengan peristiwa kerusuhan di Sambas Kalimantan Barat? 

b. Apakah pola terbentuknya kemiskinan antara satu keluarga dengan 

keluarga yang lainnya berbeda? 
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c. Apakah kinerja pegawai di MIN Tempel berbeda dengan pegawai di 

MI Sultan Agung? 

 Rumusan masalah Asosiatif atau hubungan, adalah rumusan masalah 

yang memandu peneliti untuk mengkonstruksikan (membangun) 

hubungan antara situasi sosial atau Domain satu dengan yang lainnya. 

Rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi tiga macam, yaitu hubungan 

simentris, kausal, dan resiprokal atau interaktif. 

a. Hubungan simetris adalah hubungan suatu gejala yang munculnya 

bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab-akibat 

atau interaktif. 

b. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat. 

c. Hubungan resiprokal adalah hubungan yang saling mempengaruhi, 

dalam penelitian kualitatif, hubungan yang bersifat interaktif atau 

resiprokal. Contohnya adalah: 

1. Apakah kerusuhan di Tanjung Priok diorganisir dalam pola- 

pola tertentu? 

2. Bagaimakah pola terbentuknya mereka menjadi miskin? 

3. Bagaimanakah pola penyusunan anggaran pendapatan dan 

belanja di Kanwil Kementerian Pendidikan Nasional Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta? 

Moleong (2006:119) menjelaskan bahwa dalam merumuskan masalah 

penelitian, diperlukan empat langkah, yaitu: 

1. Langkah pertama: Tentukan fokus penelitian; 

2. Langkah kedua: Cari berbagai kemungkinan faktor yang memiliki hubungan 

dengan fokus terseubt yang dinamakan sub fokus. 

3. Langkah ketiga: Dari antara faktor-faktor yang berhubungan adakan 

pengkajian, mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian tetapkan 

mana yang dipilih. 

4. Langkah keempat: buatlah hubungan secara logis antara faktor-faktor Sub 

fokus yang dipilih dengan fokus penelitian. 
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Tabel: 1.12 

Contoh lebih konkrit menurut Moleong (2006:120-121): 
 

Langkah Pertama Sebelum menetapkan fokus penelitian tentu saja kita harus 
memiliki topik penelitian terlebih dahulu. Untuk hal ini contohnya 
topik penelitiannya adalah kegiatan Seks bebas dikalangan remaja. 
Berdasarkan topik itu fokusnya adalah “Kegiatan Seksual Secara 
Bebas”. 

Langkah kedua Kita tertarik ingin meneliti berbagai kemungkinan penyebab 
terjadinya kegiatan Seks bebas dikalangan remaja. Berdasarkan hal 
ini penelitian mencari berbagai kemungkinan terjadinya kegiatan 
Seks bebas tersebut.Faktor-faktor berupa sub- sub fokus tersebut 
adalah pengaruh film porno, cinta muda, pengaruh lingkungan 
remaja, nilai etika moral dan agama yang longgar, kebebasan 
pergaulan remaja, pengaruh kehidupan malam di Diskotik, dan 
sebagainhya. Kebiasaan menonton kegiatan Seks di internet, 
dan tidak adanya pendidikan seksual di rumah atau di sekolah. 
Upaya mencari berbagai faktor Sub fokus ini didasarkan pada hasil 
penelaahan kepustakaan, media masa, cerita dengan para remaja, 
dan lain-lain. 

Langkah ketiga Kedelapan faktor atau Sub fokus yang dikemukakan, kesemuanya 
menarik untuk diteliti. Namun peneliti hanya ingin meneliti ketujuh 
faktor yang disebutkan pertama, sedangkan yang ter akhir yaitu 
tidak adanya pendidikan seksual di rumah dan di sekolah tidak 
diteliti. 

Jika kita perhatikan, rumusan masalah tersebut jelas merupakan hubungan 

dua faktor, yaitu antara fokus dan kemungkinan-kemungkinan penyebabnya. Jika 

selalu peneliti ingin merumuskannya secara diskusi sehingga lebih memperjelas 

setiap faktor yang dipilih sebagai kemungkinan penyebab kehidupan Seks bebas 

dikalangan remaja, tentu saja hal ini bisa dilakukan. Perlu diingat, jika sewaktu 

kita terjun ke lapangan dan menemukan adanya kemungkinan-kemungkinan 

penyebab lainnya. Hal ini tentu saja sangat diharapkan. 

Miles dan Huberman (2007: 45), secara lebih Detail mengungkapkan bahwa 

merumuskan pertanyaan adalah suatu proses yang berulang-ulang. Versi kedua 

pertanyaan lebih tajam dan lebih halus dari versi yang pertama dan rumusan 

yang ke tiga adalah susunan akhir yang lebih tajam lagi. Sebagaian besar waktu 

penelitian akan dihabiskan untuk menyusun permasalahan secara umum 

karena derajat dan kualitas permasalahan yang khusus banyak bergantung pada 

bagaimana tepatnya permasalahan yang menyeluruh. 

Jika mengulang satuan permasalahan yang terdiri dari enam atau tujuh 

permasalahan penelitian, jika dilakukan secara teliti, tidak boleh memakan 

waktu kurang dari 2 atau 3 jam, dan harus dilakukan dalam satu kunjungan saja. 

Sebuah pertanyaan yang tampak menarik biasanya kehilangan daya tariknya bila 
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orang melirik kembali beberapa jam kemudian. Permasalahan yang lebih spesifik 

semestinya lebih mudah memunculkan emosi. Bilamana suatu pertanyaan umum 

dijabarkan, contohnya kedalam tiga atau empat Sub pertanyaan, penggalan 

pertama hendaknya cukup memakan waktu kurang dari satu jam dan penggalan 

berikutnya akan menghabiskan waktu lebih sedikit lagi. 

Dengan demikian, seperangkat permasalahan penelitian yang terdiri dari 

lima permasalahan umum dan 20 puluh pertanyaan khusus mungkin seluruhnya 

menghabiskan waktu 4-5 jam, dan memerlukan 2-3 kali kunjungan. Sudah barang 

tentu, penggunakaan waktu akan beragam sesuai dengan sifat penelitian kita, 

pengalaman kita, kompleksitas, kejelasan kerangka konseptual, dan sebagainya. 

Namun demikian perkiraan tersebut berdasarkan pengalaman Miles dan 

Huberman adalah wajar (Miles dan Hurberman, 2007:45-46). 

Selanjutnya untuk bagian terakhir, peneliti melakukan evaluasi terhadap 

perumusan masalah yang telah dibuat. Peneliti tentunya membutuhkan kriteria 

yang menjadi patokan atau acuan. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, peneliti 

membuat “Skala Penilaian”. Seperti contohnya pada tabel 2.12. seperti di bawah 

ini. 

Tebel: 2.12: Skala Penilaian Rumusan Masalah 
 

No. Pertanyaan 1 2 3 4 5 

 
1 

Apakah rumusan masalah tersebut telah 
menghubungkan dua buah faktor atau 
lebih? 

     

2 
Apakah rumusan masalah itu signifikan 
dengan fokus penelitian? 

     

3 
Apakah rumusan masalah dipisahkan dari 
tujuan? 

     

 
4 

Apakah masalah penelitian itu jelas 
rumusannya dan terarah pada apa yang 
ingin ditemukan? 

     

5 Apakah rumusan masalah itu layak diteliti?      

6 
Apakah rumusan masalah itu dapat dikelola 
oleh peneliti 

     

Sumber: Diolah dari Moleong, 2006:122. 

Keterangan: 

Skala penilaian terdiri dari lima opsi: 

5 = baik sekali 

4 = baik 

3 = cukup 

2 = kurang 

1 = kurang sekali 
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12.3. MEMBUAT SINOPSIS. 

Untuk mempersiapkan sebuah proposal penelitian (tesis dan disertasi), seorang 

peneliti perlu mengacu kepada kerangka umum (frame work) perancangan Roset 

yang memberikan panduan mengenai semua hal yang berhubungan dengan 

studi yang hendak dilakukan, mulai dari pencariah ide sampai dengan prosedur 

pengumpulan data berikut analisisnya. 

A. Pertanyaan yang mendasar. 

Di dalam merancangn suatu riset (research), peneliti perlu mempertimbangkan 

beberapa pertanyaan yang mendasar, yaitu: 

(1). Klaim Ilmu Pengetahuan Apa Yang Hendak Dibuat? 

Di dalam proses penelitian, seorang peneliti akan memulainya dengan 

membuat asumsi “how they will learn”? dan “What they will learn”? Klaim- 

klaim seperti ini sering disebut dengan paradigma (Lincoln & Guba, 

2000; Mertens, 1998) atau asumsi Filosofis, Epistemologi, dan Ontologi 

(Crotty,1998), atau metode penelitian (Neuman, 2000). Secara Filosofis, 

peneliti akan membuat klaim mengenai “What Is Know Ledge (ontology)”, 

“How We Know It (epistemology)”, “What Values Go Into It (axiology)”, 

“ How We Write About It (rhetoric)”, dan “The Processes For Studying It 

(methodology)”. 

(2). Metodologi Penelitian Apa Yang Hendak Dipergunakan? 

Metodologi penelitian (Mertens, 1998), tradisi penyelidikan (Creswell, 1998), 

atau strategi penyelidikan (Creswell, 2003) merupakan prosedur yang dilaku 

kan dalam melakukan penelitian. Di dalam studi kuantitatif, metodologi 

dapat berupa eksperimen atau Survei. Di dalam studi kualitatif, metodologi 

dapat berupa penelitian Naratif, Fenomenologi, Etnografi, Grounded Teori, 

atau Case Study. Sementara di Metoda Mixed adalah prosedur sekuensial, 

konkuren, atau tranformatif. 

(3). MetodePengumpulanDan AnalisisData ApaYang HendakDipergunakan? 

Metoda penelitian merupakan suatu Metoda yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data penelitian. Beberapa diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Metoda penelitian kuantitatif: Predetermined; Instrument Based 

Question; Performance Data, Attitude Data, Observational Data, dan 

Cencus Data, Statistical Analysis. 
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b. Metoda penelitian kualitatif: Emerging Method; Openeded Question; 

Interview Data, Observation Data, Document Data, Audio-Visual Data; 

Text & Imge Analysis. 

c. Metoda penelitian Mixed: Predetermined & Emerging; Open & Close- 

Ended Question; Multiple Data Drawing; Statistical& Text Analysis. 

 

B. Metoda Kuantitatif: 

Di dalam pendekatan kuantitatif, peneliti akan membuat klaim Post Positivist 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menggunakan strategi eksperimen 

atau Survei, dan mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang akan 

menghasilkan data statistik. 

 
C. Metode Kualitatif: 

Penelitian membuat Klaim Constructivist. Strategi yang dilakukan adalah prosedur 

naratif Fenomenologi, Etnografi, Grounded Theory, atau Case Study. Peneliti 

mengumpulkan data yang bersifat Open-Ended data. 

 
D. Metoda Mixed: 

Peneliti membuat Klaim Pragmatic Grounds (consequence oriented, problem- 

centered, pluralistic). Strategi yang digunakan adalah prosedur simultan atau 

sekuensial. Metoda pengumpulan data baik informasi numerik maupun teks yang 

akan merepresentasikan informasi kuantitatif sekaligus kualitatif. 

Dalam memilih sebuah pendekatan untuk penelitian yang hendak dilakukan, 

Creswell (2003) merekomendasikan hal-hal sebagai berikiut: 

(1). Sesuaikan antara masalah dengan pendekatan; 

(2). Dasarkan kepada pengalaman peneliti; 

(3). Pertimbangkan pembaca atau audiens. 
 
 

E. Sistematika Sinopsis Rencana Penelitian Tesis. 

I. PENDAHULUAN. 

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang 

menggambarkan dengan tepat isi usulan penelitian yang meliputi: 

144 



 

 

 
 
 

Bab 12 Menentukan Fokus Dan Rumusan Masalah Serta Sinopsis 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Mengemukakan dan meletakkan penelitian yang akan dilakukan dalam peta 

keilmuan yang menjadi perhatian peneliti. Karena itu, dalam latar belakang ini 

diuraikan: 

 Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari 

masalah teoritis atau diangkat dari masalah praktis. 

 Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian (menunjukkan 

permasalahan sebagai perbedaan antara konsep atau teori yang ada). 

 Situasi yang melatar belakangi masalah ( yang dipermasalahkan). 

 Intisari dan kerangka teori yang menjadi masalah, termasuk di dalamnya 

mengemukakan idenifikasi masalah, pemilihan masalah, isu/tema sentral 

atau fokus penelitian. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan: 

 Menyatakan dengan jelas, tegas, dan konkret masalah yang akan diteliti. 

 Relevan dengan waktu. 

 Berhubungan dengan suatu persoalan teoritis atau praktis. 

 Berorientasi pada teori (teori merupakan body of knowledge). 

 Dinyatakan dalam kalimat tanya atau pernyataan yang mengandung masalah 

penelitian. 

 

1.3. Maksud atau Tujuan Penelitian. 

Menegaskan maksud atau tujuan penelitian yang terkait dengan pengembangan 

keilmuan atau manfaat praktis dari masalah yang akan di teliti. 

 Maksud: Konsekwensi dari masalah penelitian. 

 Tujuan: Merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari maksud 

penelitian. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Mengungkapkan secara spesifik manfaat yang hendak dicapai dari: 

 Aspek teoritis (keilmuan) dengan menyebutkan manfaat teoritis apa yang 

dapat dicapaoi dari masalah yang diteliti. 
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 Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan manfaat apa yang dapat 

dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan peneliti. 

 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA. 

Pada bagian ini calon peneliti menyajikan rangkuman teori yang mendukung 

topik penelitian yang hendak dilakukan. Pembahasan sebaiknya dilakukan secara 

ringkas tapi tuntas sehingga dapat membantu peneliti dalam merumuskan 

kerangka pikir hubungan kausal antara variabel penelitian. Sesuai dengan filosofi 

penelitian perguruan tinggi yakni bersifat ilmiah, maka rangkuman teori yang di 

lakukan harus memiliki sumber ilmiah yang jelas dan telah dipublikasikan. 

Pada bagian ini juga perlu dimenumerasi sejumlah penelitian terdahulu dalam 

topik yang sama. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga konsistensi keberlanjutan 

penelitian yang dilakukan. Namun demikian yang terpenting dalam hal ini adalah 

untuk menghindari terjadinya duplikasi yang dapat bermuara pada plagiasi. 

Tinjauan pustaka kemudian harus diakhiri dengan Sub-sub kerangka pikir. 

Pada Sub bab ini calon peneliti harus menyajikan dengan jelas bagaimana setiap 

variabel yang diteliti saling terkait satu dengan yang lainnya. Penyajian hubungan 

kausal antara variabel tersebut dapat disajikan dalam bentuk narasi, grafis, dan 

atau matematis. 

 
 

III. METODOLOGI PENELITIAN. 

Bagian ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab atau mnjelaskan 

masalah penelitian, meliputi uraian tentang: 

3.1. Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian. 

Mengemukakan dengan tepat dan jelas tentang bahan penelitian, subjek 

penelitian (karakteristik respon/perusahaan yang diteliti dan objek penelitian 

(variabel yang diteliti) atau masing-masing bagian penelitian serta menunjukkan 

tempat dan waktu penelitian secara argumentatif. Tesis dapat menggunakan data 

primer atau data sekunder. 

3.2. Metode (Desain). 

Argumentasi tentang pemilihan pendekatan atau metode dengan memperhati 

kan sifat-sifat variabel yang diteliti dan jenis informasi yang diperlukan, dengan: 
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 Menguraikan struktur penelitian atau masing-masing bagian penelitian 

yang meliputi operasionalisasi variabel. 

 Menguraikan strategi penelitian atau masing-masing bagian penelitian, 

termasuk di dalamnya populasi, metode penarikan sampel, teknik 

pengumpulan data, metode analisis serta model penelitian yang akan 

digunakan. 

 

3.3. Keterbatasan Metode (Jika Ada). 

Uraian tentang keterbatasan metode yang digunakan (apa yang tidak dapat 

dijangkau dalam analisis). 

 

IV. DAFTAR PUSTAKA. 

V. Contoh Sinopsi Tesis 

D. Sinopsis 

Abstraks 

A.Rohim Tarmizi, evaluasi terhadap implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008 studi kasus di Sekolah Menengah Kejuruan Putra Bangsa Depok. 

Tesis. Program Studi Magister Administrasi pendidikan, Sekolah Pasca Sarjana 

Universitas Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA. Oktober 2013. 

Tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan apakah implementasi Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Putra 

Bangsa Depok telah sesuai dengan delapan prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 

ditinjau dari konteks, input, proses, dan produk. 

Metode yang digunakan adalah evaluasi dengan pendekatan kualitatif. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian implementasi 

sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dengan delapan prinsip ISO. Data 

tambahan adalah wawancara dengan Kepala Sekolah, para Wakil Kepala Sekolah: 

Bidang Kurikulum, Bidang Kesiswaan, Bidang Sarana Prasarana, Bidang Humas, 

Guru, Siswa, Orang Tua dan perwakilan dunia usaha/industri. Data pendukung 

lain, peneliti mengkaji literatur sebagai studi kepustakaan untuk mendapatkan 

informasi tentang implementasi ISO. 

Hasil evaluasi disimpulkan sebagai berikut: (1). Secara keseluruhan 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMK Putra Bangsa Depok 
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sudah berjalan dengan baik, (2). Sarana yang bersih dan nyaman, sumber daya 

manusia sebagai pengelola pendidikan juga cukup proaktif dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan pendidikan. Hal ini terbukti dengan budaya organisasi 

yang kondusif dan etos kerja Guru dan karyawan yang tinggi, (3). Kelebihan 

yang dimiliki SMK Putra Bangsa Depok adalah kemampuan mengintegrasikan 

kurikulum dengan budaya untuk memenuhi kepuasan pelanggan. 

Saran dari hasil penelitian ini diharapkan agar: (1).Kepala sekolah mendorong 

restrukturisasi komite Sekolah untuk berperan aktif dalam penyusunan program 

Sekolah, (2). Kepala sekolah lebih proaktif untuk membantu Guru-guru SMK 

Putra Bangsa Depok yang sudah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh 

sertifikat profesi. 

 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan peringkatnya di Kota Depok 

sebagai Sekolah Menengah Kejuruan, SMK Putra Bangsa melakukan terobosan 

yakni melakukan standarisasi pelayanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan 

yakni Orang Tua Siswa, dunia usaha, industri dan pemerintah. Standarisasi 

yang dimaksud adalah upaya memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu 

ISO 9001:2008. Fakta di lokasi (SMK Putra Putra Bangsa) pada saat observasi 

awal tampak bahwa meskipun program-program Sekolah belum sepenuhnya 

memenuhi harapan pelanggan baik internal maupun eksternal yang terkait 

dengan pemberian pelayanan, Guru dan pegawai juga belum terlalu siap dalam 

implementasi sistem manajemen mutu, sarana prasarana yang disediakan 

pengelola Sekolah juga belum sepenuhnya mendukung Sistem Manajemen 

Mutu ISO, tetapi komitmen manajemen puncak menunjukkan bahwa adanya 

keinginan yang kuat untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu 

ISO dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada orang tua dan Siswa. Namun 

apakah budaya Sekolah sudah terinternalisasi dengan baik oleh warga sekolah 

dalam menunjang kelancaran implementasi sistem manajemen mutu? Untuk itu, 

penulis tertarik mengadakan penelitian lebih mendalam tentang implementasi 

sistem manajemen mutu ISO 9001: 2008. 

Untuk memperoleh sertifikat tersebut, Sekolah harus menunjukkan proses 

belajar-mengajar yang terpadu antara teori dan praktik, pelayanan kepada 

siswa, orang tua atau wali dan masyarakat, termasuk dunia usaha, industri dan 
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instansi pemerintah. Pengelola Sekolah juga harus mempunyai komitmen yang 

kuat dengan menyiapkan pendanaan, sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendukung implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. 

Sekolah dapat memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 

9001:2008 apabila organisasi Sekolah mampu menerapkan sistem manajemen 

yang baik, didukung kompetensi Guru, pegawai tata usaha dan tenaga 

kependidikan lainnya serta warga Sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan 

belajar-mengajar, optimalisasi sarana prasarana belajar dan pemasaran lulusan. 

ISO 9001:2008 adalah suatu Standar Internasional untuk Sistem Manajemen 

Mutu. ISO 9001:2008 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi 

untuk desain dan penilaian dari suatu Sistem Manajemen Mutu, bertujuan untuk 

menjamin bahwa organisasi melakukan suatu proses yang akan memberikan 

produk (barang dan atau jasa) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ini dapat merupakan kebutuhan 

spesifik dari pelanggan, dimana organisasi atau konsultan yang dikontrak itu 

bertanggung jawab untuk menjamin mutu dari produk-produk atau jasa-jasa 

tertentu atau merupakan kebutuhan dari pasar tertentu. 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembangunan sumber daya 

manusia. Pendidikan merupakan ujung tombak kemajuan suatu bangsa. Negara-

negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman atau Malaysia telah 

menjadikan pendidikan sebagai faktor penting dan strategis dalam menciptakan 

kemajuan bangsanya. Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Hal tersebut mendorong suatu 

negara menjadi negara yang maju dan pesat dalam perkembangan ilmu dan 

pengetahuan. 

Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang 

pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul 

generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk 

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekolah merupakan salah satu 

organisasi pendidikan sebagai wadah untuk mencapai tujuan pembangunan 

nasional. Keberhasilan tujuan pendidikan di Sekolah tergantung pada sumber daya 

manusia yang ada di Sekolah tersebut yaitu Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Pegawai 

Tata Usaha, dan tenaga kependidikan lainnya. Selain itu harus didukung sarana 

dan prasarana yang memadai. Untuk membentuk manusia yang sesuai dengan 

tujuan pembangunan nasional, yang pada hakikatnya bertujuan meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia yang maju dan modern berdasarkan Pancasila, maka 
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dibutuhkan tenaga kependidikan yang berkualitas dan adanya sistem manajemen 

mutu. Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan 

tuntutan Global sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan 

yang mampu mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan 

zaman yang sedang berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan 

harus berwawasan masa depan yang memberikan jaminan mutu bagi orang tua 

siswa, institusi pemerintah dan perusahaan swasta guna kesejahteraan hidup di 

masa depan. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM), walaupun usaha pengembangan SDM tidak hanya 

dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). Tetapi 

sampai saat ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama 

untuk pengembangan SDM yang dilakukan dengan sistematis, terprogram, dan 

berjenjang. 

Diundangkannya Undang-undang Sisdiknas menjadi instrumen penting 

dalam paradigma baru sistem pendidikan nasional, baik dari sisi penyelenggaraan 

maupun tenaga pendidik. Undang-undang Sisdiknas dengan tegas telah 

mengamanatkan bahwa paradigma baru pendidikan nasional antara lain bahwa 

tujuan dasar pendidikan tidak lagi sebatas mencerdaskan kehidupan bangsa, 

tetapi juga terselenggaranya pendidikan secara demokratis yang menempatkan 

peran serta masyarakat dalam proses pendidikan di Indonesia. 

Dengan demikian, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang 

hayat serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui 

peran serta mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan 

pendidikan. 

Undang-undang Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), menyatakan bahwa: “Pendidikan Nasional Dalam Tesis 

ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang 

memiliki ciri-ciri naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting), peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan analisis data bersifat 

induktif serta hasil penelitian yang lebih menekankan makna (isi) dari data yang 

dihimpun. Penelitian tesis ini bersifat evaluatif, yang berarti peneliti melakukan 

analisis terhadap komponen-komponen yang diteliti, dalam hal ini komponen- 

komponen yang terkait sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. Untuk itu 

peneliti menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, process, product) 

yang dikembangkan oleh Stuf flebeam dan kawan-kawan yaitu model evaluasi 
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yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dalam model 

ini, evaluator harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen- 

komponennya. Tujuan model evaluasi ini adalah untuk mengambil keputusan 

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan program. 

 

A. Masalah Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah evaluasi terhadap implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMK Putra Bangsa Depok. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas ruang lingkup evaluasinya adalah 

delapan prinsip sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. 

3. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam evaluasi ini sebagai berikut: 

(1). Context 
Bagaimana evalauasi Context dari implementasi Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di 
SMK Putra Bangsa Depok? 

 
a. 

Bagaimana visi dan misi SMK Putra Bangsa Depok dalam implementasi sistem 
manajemen mutu ISO? 

 
b. 

Bagaimana kondisi fisik sarana dan personil di SMK Putra Bangsa Depok dalam 
menunjang implementasi sistem manajemen mutu ISO? 

(2)  Input 
Bagaimana evalauasi input dari implementasi Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di 
SMK Putra Bangsa Depok? 

 a. Bagaimana evaluasi kepemimpinan kepala sekolah di SMK Putra Bangsa Depok dalam 
implementasi sistem manajemen mutu ISO? 

 b. Bagaimana evaluasi pengelolaan personil di SMK Putra Bangsa Depok dalam 
implementasi sistem manajemen mutu ISO? 

(3).  Process (proses) 
Bagaimana evalauasi proses dari implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 
di SMK Putra Bangsa Depok? 

 a. Bagaimana evaluasi manajerial yang dilakukan kepala sekolah di SMK Putra Bangsa Depok 
dalam implementasi sistem manajemen mutu ISO? 

 b. Bagaimana evaluasi proses belajar mengajar di SMK Putra Bangsa dalam implementasi 
Sistem Manajemen Mutu ISO? 

(4).  Product (hasil) 
Bagaimana evalauasi product dari Implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 
di SMK Putra Bangsa Depok 
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TINJAUAN TEORI 

Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan Dan Sosial 

Teori-teori Tentang Variabel Penelitian 

1. Sistem Manajemen Mutu 

a. Pengertian Sistem Manajemen Mutu 

Istilah sistem manajemen mutu bukan lagi hal baru bagi masyarakat 

industri baik barang maupun jasa. Dalam perkembangannya, 

manajemen mutu (quality management) dirangkaikan secara sinergi 

yang kemudian lebih dikenal dengan Manajemen Mutu Terpadu (Total 

Quality Management TQM). Istilah TQM ini di kalangan masyarakat 

lebih dikenal dengan Sistem Manajemen Mutu-SMM ISO. Sobana 

mendefinisikan sistem manajemen mutu sebagai berikut: 

Sistem yang berorientasi pada pendekatan proses. Sistem Manajemen 

Mutu ISO ini ditinjau ulang sedikitnya setiap lima tahun sekali. SMM 

ISO 9001 bukan merupakan standar produk karena SMM ISO 9001 ini 

tidak menyatakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

produk. Tidak ada kriteria penerimaan produk dalam ISO 9001. SMM 

ISO 9001 hanya merupakan Standar Proses Sistem Manajemen Mutu. 

Standar Internasional Sistem Manajemen Mutu SMM ISO 9001 

menetapkan persyaratan dan rekomendasi untuk desain dari Sistem 

Manajemen Mutu, sedangkan menurut Gaspersz menyatakan bahwa 

sistem manajemen kualitas adalah: struktur organisasi, tanggung 

jawab, prosedur-prosedur, proses-proses, dan sumber-sumber daya 

untuk penerapan manajemen kualitas. Suatu sistem manajemen 

kualitas merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan 

praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan 

menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan atau 

jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. 

Menurut Sobana ISO berasal dari kata Yunani ISOS yang berarti 

sama, kata ISO bukan diambil dari singkatan nama sebuah organisasi 

walaupun banyak orang yang mengira ISO berasal dari International 

Standard of Organization. ISO 9001 merupakan standar internasional 

yang mengatur tentang sistem manajemen mutu (Quality Management 

System), oleh karena itu seringkali disebut sebagai “ISO 9001, QMS”. 

Adapun tulisan 2008 menunjukkan tahun revisi, maka ISO 9001:2008 

adalah sistem manajemen mutu ISO 9001 hasil revisi tahun 2008. 
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Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut maka dapat 

diambil intisarinya bahwa sistem manajemen mutu ISO adalah sinergi 

yang harus tercermin dari sebuah sistem untuk mencapai tujuan 

bersama yakni kepuasan pelanggan dan kepuasan ditunjukkan melalui 

terpenuhinya standar yang disepakati. 

b. Implementasi Sistem Manajemen Mutu 

Langkah awal bagi institusi yang akan menerapkan sistem manajemen 

mutu (SMM) ISO 9001, dengan memastikan bahwa institusi tersebut 

memiliki kelengkapan dokumen kelembagaan meliputi: Dasar hukum 

organisasi; Perkembangan organisasi; dan Dokumen-dokumen 

sebagai landasan operasional kelembagaan. Sebagaimana dibahas 

pada bagian pertama, bahwa untuk mengadopsi manajemen mutu 

harus memperhatikan delapan prinsip manajemen mutu, yakni: Fokus 

pelanggan, komitmen pimpinan puncak, keterlibatan semua pihak di 

dalam organisasi, Pendekatan fakta, pendekatan proses, Pendekatan 

sistem, Keterlibatan pemasok/pihak luar dan Peningkatan terus- 

menerus. 

Pada tahap awal, prosedur dan tata cara kerja diterapkan sebagai bentuk 

uji coba disetiap bagian/unit kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

Pelatihan Auditor internal juga harus dilakukan oleh konsultan SMM 

ISO 9001 kepada para auditor yang ditunjuk oleh Top Management 

dalam hal ini badan pembina yayasan dan badan pengurus yayasan 

sebagai pengelola Sekolah. Pelatihan ini dalam rangka memberikan 

wawasan tentang prinsip dan teknik Audit SMM ISO 9001, dan 

mengoperasikan prosedur Audit Mutu Internal (AMI). Prosedur ini 

berlaku untuk perencanaan dan pelaksanaan AMI di lingkungan 

Sekolah dan dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. 

AMI dilaksanakan empat kali dalam satu tahun yakni bulan April, Juni, 

September dan Desember. Tim Audit terbagi atas beberapa tim. Masing- 

masing melaksanakan tugasnya selama satu minggu berdasarkan 

pembidangan kegiatan yakni: Bidang Pelayanan Umum, Bidang 

Administrasi dan Keuangan, bidang kegiatan belajar-mengajar, bidang 

Pemeliharaan sarana prasarana, dan bidang kepegawaian. Tidak ada 

pengecualian subjek audit. AMI dilaksanakan pula terhadap Tim Inti 

dan terhadap Top Management. Pelaksanaan AMI yang menghasilkan 

laporan ketidaksesuaian harus segera dilakukan tindakan perbaikan. 
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2. SWOT Analisys Dalam Implementasi Sistem Manajemen Mutu 

Pada dasarnya setiap Sekolah selalu memiliki kekuatan dan kelemahan. 

Kekuatan dan kelemahan tersebut dapat disajikan dalam sebuah analisis, 

yaitu analisis SWOT yang berisi tentang kekuatan, kelemahan, ancaman dan 

peluang dari sekolah tersebut. 

Analisis SWOT adalah identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk 

merealisasikan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang 

dapat memaksimalkan kekuatan (strengthts) dan peluang (opportunities), 

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan 

ancaman (threats). 

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan 

pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan organisasi. Dengan 

demikian perencana strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor- 

faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) 

dalam kondisi saat ini. Model yang paling popular untuk menganalisis 

situasi-situasi terebut, disebut dengan analisis SWOT. 

Proses penggunaan analisis SWOT menghendaki adanya suatu Survei 

internal tentang Strengths (kekuatan) dan Weakness (kelemahan) program, 

serta Survei eksternal atas Opportunities (ancaman) dan Threats (peluang). 

Pengujian eksternal dan internal adalah sesutu yang unik dalam dunia 

perencanaan dan pengembangan lembaga pendidikan. Faktor-faktor 

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang telah disusun sesuai 

dengan urutan dimasukkan dalam matriks, kemudian dilakukan analisis 

agar kekuatan dapat dimanfaatkan sebagai peluang dan meminimalkan 

kelemahan agar Sekolah dapat melakukan mobilisasi sumber daya untuk 

mencapai pelayanan pendidikan yang bermutu. 

Matrik SWOT merupakan Matriks enam kotak, dua yang paling atas adalah 

kotak faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman, sedangkan dua kotak 

sebelah kiri adalah faktor internal, yaitu kekuatan-kekuatan dan kelemahan 

organisasi. Empat kotak lainnya, A, B, C ,D merupakan kotak-kotak isu 

stratejik yang timbul sebagai hasil kontak antara faktor-faktor eksternal dan 

faktor internal. Apabila para pengambil keputusan telah melihat peluang 

yang tersedia dan ternyata juga memiliki posisi internal yang kuat maka 

organisasi itu menghadapi isu stratejik yang dapat disebut Comparative 

Advantage (keunggulan komparatif). Sel A ini memberi kemungkinan bagi 

organisasi untuk berkembang lebih cepat, namun harus senantiasa waspada 

terhadap perubahan yang tidak menentu dalam lingkungan. 
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Metodologi Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Sistem 

Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 di SMK Putra Bangsa Depok. Selain 

itu melakukan analisis SWOT tentang implementasi sistem manajemen mutu 

ISO 9001:2008 di SMK Putra Bangsa Depok untuk membantu pihak Sekolah 

dalam membuat keputusan-keputusan stratejik agar dapat meningkatkan mutu 

pelayanan khususnya kepada siswa. 

Penelitian ini mengambil tempat di SMK Putra Bangsa, yang berlokasi di 

Jalan Margonda Raya Km. 2 Kota Depok. Pada saat ini SMK Putra Bangsa Depok 

memiliki 1.005 Siswa dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang bernama 

Ade Kurnia., M.Pd dengan dibantu oleh 58 Guru, 13 tenaga kependidikan dan 

karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah warga Sekolah SMK Putra Banngsa 

Depok. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Patton tak ada 

peraturan mengenai besarnya sampel. Besarnya sampel tergantung pada apa 

yang ingin diketahui oleh evaluator, tujuan penelitian, apa yang bermanfaat, apa 

yang akan mendapat kredibilitas, dan apa yang dapat dilakukan dalam waktu 

dan sumber tersedia. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan Purposeful Sample (sampel bertujuan) yaitu sampel 

yang dipilih untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Purposive Sample adalah 

pemilihan sampel yang dianggap mewakili kelompok yang ada dan mengetahui 

dengan baik permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Kepala Sekolah = 1 orang 

2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum = 1 orang 

3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan = 1 orang 

4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas = 1 orang 

5. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana = 1 orang 

6. Ketua Program Studi = 4 orang 

7. Guru (normatif, adaptif, produktif) = 3 orang 

8. Perwakilan Orang Tua/Wali = 3 orang 

9. Perwakilan Siswa/Alumni = 8 orang 

10. Perwakilan masyarakat atau Dunia Usaha = 1 orang 

Jumlah = 24 orang 
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Sampel ini bisa berkembang tergantung dari perkembangan penelitian di 

lapangan dan kebutuhan informasi penelitian. Penelitian ini berlangsung selama 

11 (sebelas) bulan, dimulai dari bulan Desember 2012 sampai dengan Oktober 

2013. 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Setelah melalui serangkaian pengamatan, wawancara dan analisis berbagai 

dokumen, selanjutnya pada Bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian, 

analisis dan pembahasannya. Deskrispsi hasil penelitian ini meliputi: 

 
Latar Penelitian 

SMK Putra Bangsa Depok dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan 

pendidikan kejuruan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat serta meningkatkan standar kinerja Tim Manajemen, Guru, dan 

unsur pelaksana lainnya yang bertujuan untuk “Menghasilkan lulusan SMK Putra 

Bangsa yang santun dalam perbuatan, cerdas dalam ilmu dan terdepan dalam 

keterampilan”. Kebijakan SMK Putra Bangsa Depok ini sangat penting dalam 

rangka mencapai keberhasilan pelayana pendidikan kejuruan serta menjadikan 

nilai tambah jasa pelayanan untuk mewujudkan tata kelola (good governance) 

SMK yang baik. Dalam rangka mencapai komitmen ini, maka semua unsur 

pimpinan dan staf manajemen SMK Putra Bangsa Depok bertanggung jawab serta 

wajib untuk mengkomunikasikan serta memantau kepatuhan pada pelaksanaan 

kebijakan mutu ini yang harus dikokohkan dengan dukungan penuh dari seluruh 

unsur pimpinan dan staf manajemen, guru dan semua unsur pelaksana SMK 

Putra Bangsa Depok: 

 

Pembahasan Temuan 

Dari hasil temuan dan analisis data, peneliti akan melakukan pembahasan 

dikaitkan dengan teori-teori yang relevan. 

1. Kondisi Fisik dan Personil 

Kondisi SMK Putra Bangsa Depok yang bersih dan tertata rapi membuat 

seluruh warga Sekolah dan tamu yang datang merasa nyaman. Selain 

itu personil dari mulai Guru, Satpam, Staf Humas sampai dengan bagian 

kebersihan berusaha melayani dengan ramah dan cekatan dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing. Hal tersebut mencerminkan bahwa 
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SOP pelayanan siswa dan tamu berusaha dijalankan dengan baik. 

Guru dan Staf Administrasi pun mudah dijumpai atau ditemui oleh Siswa 

yang membutuhkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelayanan 

administrasi yang terkait dengan keuangan dan praktek kerja industri/ 

praktek lapangan dapat dilayani dengan ramah, cepat dan akurat. Semua 

siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang 

memuaskan dari sekolah. 

2. Visi-Misi Sekolah 

Visi adalah apa yang diimpikan, keadaan yang dicita-citakan, apa yang 

ingin dicapai oleh pemimpin dan pengikutnya dimasa yang akan datang. 

Perumusan visi dan misi di SMK Putra Bangsa Depok sudah menggambarkan 

karakteristik seperti yang dikemukakan di atas. Agar visi dan misi dapat 

terpatri dengan baik dalam sikap dan perbuatan seluruh warga sekolah, 

maka pihak manajemen telah melakukan sosialisasi dengan baik, melalui 

kegiatan masa orientasi Siswa, pemasangan banner dinding tentang visi 

dan misi di ruangan tempat kegiatan pembelajaran berlangsung, upacara 

bendera dan lain-lain. 

Visi SMK Putra Bangsa Depok juga telah memberikan motivasi bagi 

Guru, Karyawan dan Siswa SMK Putra Bangsa Depok. Hal ini ditunjukkan 

dengan semangat kerja dan belajar yang tinggi, melakukan kegiatan shalat 

berjama’ah, melakukan pelayanan internal dan eksternal dengan penuh 

tanggung jawab, merencanakan dan melaksanakan kegiatan sekolah dengan 

semangat kebersamaan dan profesional. 

3. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Peranan Kepala Sekolah dalam menggerakkan bawahannya dalam rangka 

mencapai tujuan Sekolah. Ada hal penting yang perlu dicermati. Pertama, 

Kepala Sekolah sebagai kekuatan sentral yang harus menjadi teladan dan 

mampu menjadi penggerak kehidupan Sekolah. Kedua, Kepala Sekolah harus 

memahami tugas dan fungsinya serta memiliki kepedulian terhadap Staf dan 

Siswa. Ketiga, Kepala Sekolah berperan sebagai motivator dan menginspirasi 

bawahan untuk dapat menjadi pemimpin. 

Terkait dengan impelementasi SMM ISO 9001: 2008, Kepala Sekolah sudah 

mengambil peran yang tepat sebagi ketua Tim pengarah, memilih SDM yang 

tepat dan pada waktu yang tepat, menunjuk Waka 1 Bidang Kurikulum & 

pengendalian mutu sebagai Management Representative (perwakilan 
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manajemen) dalam implementasi ISO9001: 2008 di SMK Putra Bangsa 

Depok. 

4. Pengelolaan Personil. 

Kualifikasi akademik untuk personil atau tenaga pendidik di SMK telah 

mengikuti standar nasional pendidikan yang memiliki: a). Kualifikasi 

pendidikan minimum Diploma empat (D4) atau Sarjana (S1); b). Latar 

belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan 

mata pelajaran yang diajarkan; dan c). Sertifikat profesi Guru untuk SMK. 

Di SMK Putra Bangsa Depok, kualifikasi akademik Guru baik karena dari 58 

Guru maka 54 Guru sudah memenuhi kualifikasi akademik. Sayangnya, Guru 

yang memiliki sertifikat profesi masih sedikit karena berjumlah 18 orang 

dari 58 Guru atau hanya 31,03 %. 

Pembagian tugas Guru dan pegawai sudah sesuai dengan latar belakang 

pendidikan dan kompetensi yang dimiliki masing-masing personil. Terkait 

dengan implementasi SMM ISO 9001:2008 Tim Manajemen telah melakukan 

pelatihan dan sosialiasi SMM ISO terkait tugas pokok dan fungsi masing- 

masing personil. Tim Manajemen sudah berusaha dengan baik bahwa setiap 

Guru, Staf, sampai dengan petugas pelaksana di lapangan sudah mendapatkan 

sosialisasi dan pelatihan implementasi ISO sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi masing-masing. 

5. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana 

Dalam delapan prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yakni perbaikan 

dan peningkatan terus menerus, tidak pernah berhenti pada satu titik. SMK 

Putra Bangsa Depok memiliki lahan dan gedung sendiri yang memadai untuk 

terselenggaranya layanan kegiatan pembelajaran. Ruangan di SMK Putra 

Bangsa terdiri dari 28 Ruang Kelas, 47 Toilet, 2 Ruang Ibadah/Musholla, 

Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Bahasa, Workshop, UKS, Kantin, Mini 

Market, Wifi, LCD Projector dan lain-lain. Sarana dan prasarana dipelihara 

dan dirawat secara rutin dan berkala agar dapat digunakan dengan baik pada 

saat dibutuhkan. SOP pengelolaan dan perawatan pun dilaksanakan dengan 

baik. Dengan sarana prasarana yang ada, SMK Putra Bangsa Depok dapat 

memberikan pelayanan belajar dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan 

pemakaian ruang yang fungsional dan fleksibel misalnya ruang rapat dan 

seminar bisa dijadikan aula pada saat pertemuan dengan orang tua. Selain 

itu penggunaan teknologi dalam kegiatan pembelajaran membuat siswa 
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tidak jenuh dan memudahkan siswa dalam menyerap pembelajaran. 

6. Pelayanan Siswa 

SMK Putra Bangsa Depok telah berusaha dengan baik untuk fokus kepada 

pelanggan, yakni semua aktifitas perencanaan dan implementasi sistem 

ditujukan untuk memuaskan pelanggan. Selain itu SMK Putra Bangsa 

Depok juga melaksanakan manajemen peserta didik dengan baik dalam arti 

sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik 

terebut masuk Sekolah sampai dengan mereka lulus Sekolah. Manajemen 

peserta didik juga merupakan layanan yang memusatkan perhatian pada 

pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas 

seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan 

keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di Sekolah. 

SMK Putra Bangsa Depok berusaha agar semua layanan bisa diperoleh Siswa 

dengan nyaman, ramah, cepat dan akurat. Pelayanan keuangan pun mudah 

dan cepat dengan tersedianya empat Counter layanan keuangan. Selain itu 

Guru memberikan waktu ekstra bagi Siswa yang masih memerlukan untuk 

menanyakan materi pelajaran yang belum dipahami. 

7. Hubungan Masyarakat 

Dalam delapan prinsip sistem manajemen mutu ISO 9001, keterlibatan 

pihak lain adalah sangat penting. Tidak ada suatu institusi dimanapun dalam 

melaksanakan pekerjaannya yang tidak melibatkan pihak lain. Kegiatan 

Humas di Sekolah adalah proses pengembangan hubungan lembaga 

pendidikan dengan masyarakat yang bertujuan memungkinkan orang tua 

dan warga di wilayah tersebut berpartisipasi aktif dan bermanfaat dalam 

kegiatan pendidikan di Sekolah. 

Hubungan antara Sekolah dan masyarakat merupakan suatu langkah 

kongkret dalam menyebarluaskan informasi tentang program sekolah. 

Di SMK Putra Bangsa Depok kegiatan kehumasan terlihat ditangani oleh 

wakil kepala bidang humas dan HUBINAK (hubungan industri alumni 

dan kerjasama). Kegiatan humas di SMK Putra Bangsa Depok meliputi 

proses penerimaan siswa baru, menjalin komunikasi dengan orang tua 

dan masyarakat dan menjadi mediator sekolah dengan dinas pendidikan. 

Sedangkan HUBINAK bertugas melakukan kerjasama dengan dunia industri, 

melakukan penelusuran tamatan, memasarkan alumni SMK Putra Bangsa 

Depok ke dunia kerja sejak siswa duduk di kelas XII. 
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8. Proses Belajar Mengajar 

Menurut PP  19 Tahun  2005 tentang standar  nasional pendidikan  Pasal 

19 dikemukakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembanngan fisik serta psikologis peserta didik. Pada prinsipnya proses 

belajar-mengajar berlangsung menyenangkan dan membuat siswa menjadi 

aktif. Di SMK Putra Bangsa Depok proses belajar yang menyenangkan 

ditunjukkan dengan sistem pembelajarannya menggunakan sistem 

Competence Based Training (CBT), sistem asistensi dan menggunakan multi 

metode, multi media dan multi sumber belajar. Siswapun dapat belajar dan 

menggunakan fasilitas sekolah di luar jam belajar formal di bawah bimbingan 

Guru mata pelajaran. 

9. Prestasi Akademik Dan Non Akademik 

Sekolah harus memiliki output yang diharapkan. Output Sekolah adalah 

prestasi Sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen 

sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

berupa prestasi akademik dan prestasi non akademik. Prestasi akademik 

misalnya, hasil Ujian Nasional (UN), lomba kompetensi Siswa, Olimpiade, 

dan lain-lain. Selain itu tingkat kelulusan 100%, daya serap di dunia kerja 

dan perguruan tinggipun cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penelusuran 

tamatan yang dilakukan oleh sekolah. Prestasi non akademikpun, misalnya 

prestasi bidang seni, olahraga, dan lain-lain telah ditunjukkan oleh Siswa 

SMK Putra Bangsa Depok. 

 

Kesimpulan, Implikasi Dan Saran 

Kesimpulan 

Dari pengumpulan data yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

studi dokumen, dan melakukan evaluasi menggunakan model CIPP (Context, Input, 

Process, Product) dengan membandingkannya dengan ketentuan yang terdapat 

dalam delapan prinsip sistem manajemen mutu, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada dasarnya implementasi Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 

bertujuan untuk menjamin bahwa sekolah melakukan suatu proses yang 
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akan memberikan jasa layanan pendidikan yang memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan ini dapat merupakan 

kebutuhan spesifik dari pelanggan yakni proses belajar-mengajar yang 

terpadu antara teori dan praktik, pelayanan kepada Siswa, orang tua atau 

wali dan masyarakat, termasuk dunia usaha maupun industri. 

2. Kondisi fisik sarana dan personil memiliki kontribusi yang besar dalam 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 di SMK Putra Bangsa 

Depok, dengan kenyamanan dan kebersihan lingkungan, personil yang 

ramah dan cekatan maka semua aktifitas perencanaan dan implementasi 

sistem ditujukan untuk memuaskan pelanggan. 

3. Penyusunan visi dan misi SMK Putra Bangsa Depok sudah menggambarkan 

keinginan yang kuat untuk mewujudkan Customer Satisfaction (kepuasan 

pelanggan), karena dirumuskan dengan melihat potensi yang ada di SMK 

Putra Bangsa Depok dan memahami kebutuhan masyarakat saat ini dan 

pada masa yang akan datang. 

4. Kepemimpinan Kepala Sekolah memiliki kontribusi yang besar dalam 

implementasi sistem manajamen mutu ISO 9001:2008 di SMK Putra Bangsa 

Depok karena kepala sekolah sudah mengambil peran yang tepat sebagai 

ketua tim pengarah dan menunjuk personil yang kompeten yakni Waka 

1 Bidang Kurikulum sebagai Management Representative (perwakilan 

manajemen). 

5. SMK Putra Bangsa Depok sudah berusaha dengan keras agar semua elemen 

dalam organisasi Sekolah terlibat dan Concern dalam implementasi SMM 

ISO sesuai fungsi kerjanya masing-masing, walaupun dibeberapa bagian 

masih belum sepenuhnya terealisasi karena keterbatasan pemahaman dan 

kesadaran dari beberapa personil. 

6. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan sudah cukup baik, Guru- 

guru di SMK Putra Bangsa Depok memiliki tanggung jawab, kompetensi dan 

kualifikasi akademik yang memadai. Tetapi bila dilihat jumlah Guru yang 

sudah memiliki sertifikasi profesi hanya 18 Guru dari 58 Guru (31,03%). 

Sementara jika dilihat dari rasio jumlah Siswa dan Guru untuk SMK yang 15: 

1, maka jumlah Guru di SMK Putra Bangsa Depok belum sesuai/ideal dengan 

rasio tersebut. 

7. SMK Putra Bangsa Depok telah mampu melakukan kegiatan Hubungan 

Masyarakat (Humas) dengan baik, hal ini terlihat dengan adanya kerjasama 

SMK Putra Bangsa dengan pihak lain seperti CV Omega 2, Matahari 
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Dept. Store, PT Amazone, PT Catur Sentosa Adiprana dan perusahaan/ 

instansi pemerintah yang membantu pelaksanaan praktek kerja industri 

dan rekrutmen tenaga kerja. Akan tetapi peranan komite sekolah belum 

dirasakan optimal dalam kegiatan-kegiata di SMK Putra Bangsa Depok. 

Implikasi 

Setelah melakukan penelitian di SMK Putra Bangsa Depok, diperoleh beberapa 

temuan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi peningkatan mutu layanan 

di SMK Putra Bangsa Depok yaitu: 

1. Apabila SMK Putra Bangsa Depok melakukan implementasi Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 secara benar maka akan berdampak positif 

bagi peningkatan mutu layanan pendidikan. 

2. Bila Kepala Sekolah telah membuat perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian yang baik sesuai standar SMM ISO maka sarana prasarana 

yang masih belum mendukung akan bisa ditanggulangi. 

3. Apabila implementasi SMM ISO 9001:2008 telah terinternaslisasi dengan 

baik sebagai budaya Sekolah maka SMM ISO 9001:2008 tidak dipersepsikan 

hanya sebagai kegiatan administratif dan penataan arsip semata. Selain 

itu semangat implementasi SMM ISO 9001:2008 tidak memudar setelah 

sertifikasi. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti akan memberikan beberapa saran dari 

hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah perlu untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi 

dengan semua Stake Holder termasuk komite sekolah dengan melakukan 

pertemuan berkala yang membahas program-program sekolah. 

2. Kepala Sekolah perlu bersikap Proaktif dan meningkatkan kerjasama dengan 

dinas pendidikan Kota Depok untuk mengajukan dan membantu Guru-guru 

yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat profesi dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena hal ini akan meningkatkan 

kompetensi Guru. 

3. Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 perlu manjadi budaya sekolah 

agar implementasinya tidak hanya menjelang Surveilance Audit dan 

ketidaksesuaian implementasi dengan SOP terus ditindaklanjuti dan 

diperbaiki. 
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Contoh: Sinopsis 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa ada beberapa masalah yang 

terjadi dalam implementasi sistem manajemen mutu ISO dan berdasarkan 

dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori yang dijadikan 

rujukan konsepsional penelitian evaluasi, maka dapat disusun sinopsis sebagai 

berikut: 
 

Kebutuhan pelanggan internal 

Kebutuhan pelanggan eksternal 
 

Gambar 12.1. Hubungan kebutuhan pelanggan, perencanaan, implementasi dan hasil 
pelayanan 

 

Sinopsis yang tergambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Komponen kebutuhan pelanggan baik internal maupun eksternal harus 

menjadi prioritas perencanaan dan pendanaan. 

2. Pelayanan program harus memiliki standar dan kriteria yang jelas sesuai 

dengan standar mutu yang tertera dalam manual atau panduan sistem 

manajemen mutu yang dibuat oleh konsultan ISO yang terpercaya. 

3. Hasil dan implementasi pelayanan harus terukur dan menjadi Feed Back 

sehingga peneliti atau evaluator dapat mengkaji lebih mendalam tentang 

penerapan sistem manajemen mutu ISO dan kecenderungan kebutuhan 

penggunaan atau pembuatan evaluasi program yang meliputi: Kebutuhan 

pelanggan/konsumen, Tujuan profesional, Efektifitas manajerial, budaya 

organisasi, keterbatasan sumber daya, dan aturan/mandat. 

4. Evaluasi Program berusaha mengidentifikasi ketidaksesuaian, termasuk 

keluhan pelanggan, mencari penyebab ketidaksesuaian, mengevaluasi 

tindakan yang diperlukan untuk menjamin bahwa ketidaksesuaian tidak 

akan terulang lagi dan menentukan dan menerapkan tindakan korektif 
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yang diperlukan serta meninjau ulang efektifitas dan tindakan korektif yang 

dilakukan. 

Pada penelitian ini, dengan metode kualitatif dan model Evaluasi CIPP, 

peneliti bermaksud untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi atau 

pelayanan program Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK Putra Bangsa 

Depok. Evaluasi terhadap implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 

bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Top Management/pengelola, Guru 

dan karyawan dalam meningkatkan mutu pelayanan di SMK Putra Bangsa Depok. 
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Teknik Pengumpulan Data 
 

 
 

 

 
 

Di dalam kegiatan penelitian data mempunyai fungsi yang sangat penting karena 

melalui data inilah suatu permasalahan atau suatu topik dalam penelitian dapat 

di jawab atau dapat dipecahkan. Dengan menggunakan data hipotesis dapat di uji 

secara empiris. Pengujian hipotesis secara empiris menurut Soewadji (2012: 145) 

dengan menggunakan data adalah merupakan salah satu diantara persyaratan 

penelitian ilmiah. 

Begitu pula yang dikatakan Soegiyono (2012:187) bahwa terdapat dua 

hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu, kualitas 

instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Lebih lanjut Soegiyono 

mengatakan kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan 

reliabilitas insstrumen, sedangkan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan 

ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai 

cara, jika dilihat dari sumber data dapat menggunakan data primer dan data 

sekunder. Sedangkan cara atau teknik pengumpulan data, dapat dilakukan 

melalui Interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan 

gabungan diantara ketiganya (trianggulasi) 

 
 

13.1. INTERVIEW/WAWANCARA. 

Pengumpulan data dengan cara/metode Interview atau wawancara adalah 

melalui tatap muka (face to face) antara Interview dengan Interview. Teknik yang 
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digunakan dalam pengumpulan data dengan menggunakan wawancara adalah 

metode wawancara. Alat yang digunakan untuk wawancara adalah buku catatan, 

Tape Recorder, pedoman wawancara. 

Teknik Interview atau wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan Studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian mengetahui hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. 

Teknik ini berdasarkan pada laporan tentang Self-Report (laporan tentang diri 

sendiri), menurut Sutrisno Hadi (1986) beranggapan bahwa seorang peneliti 

dalam menggunakan metode Interview dan angket adalah harus memenuhi 

beberapa aspek, sebagai berikut: 

1. Subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

2. Apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat 

dipercaya. 

3. Interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. 

Dalam teknik wawancara menurut Sugiyono (2012: 188) dapat dilakukan 

secara (a). Terstruktur maupun (b). Tidak terstruktur, dan dapat dilakukan 

melalui tatap muka (face to face),maupun dengan menggunakan telepon. 

(a). Wawancara Terstruktur. 

Wawancara tersetruktur digunakan sebagai suatu cara atau teknik di dalam 

mengumpulkan data bilamana pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi yang dibutuhkan atau ingin diperoleh. Oleh sebab itu di 

dalam melaksanakan wawancara, pengumpul data telah siap dengan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya 

sudah disediakan . Melalui wawancara terstruktur ini, setiap responden diberikan 

pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatat jawaban responden. Melalui 

wawancara terstruktur ini bisa digunakan beberapa orang sebagai pewawancara 

untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin dari permasalahan yang hendak 

diteliti.Oleh sebab itu para pewawancara tersebut harus di Training/dilatih agar 

mempunyai keterampilan yang sama. 

Menurut Sugiyono (2012:189) terdapat beberapa contoh wawancara 

terstruktur, tentang tanggapan masyarakat terhadap berbagai pelayanan 

pemerintah Kabupaten tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Pewawancara 

dapat melingkari salah satu opsi jawaban yang tersedia sesuai jawaban yang 
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diberikan responden. 

1. Bagaimakah tanggapan Bpk/Ibu terhadap pelayanan pendidikan di 

Kabupaten ini? 

a. Sangat bagus 

b. Bagus 

c. Tidak bagus 

d. Sangat tidak bagus 

2. Bagaimakah tanggapan Bpk/Ibu terhadap pelayanan bidang kesehatan di 

Kabupaten ini? 

a. Sangat bagus 

b. Bagus 

c. Tidak bagus 

d. Sangat tidak bagus 

3. Bagaimanakah tanggapan Bpk/Ibu terhadap pelayanan bidang Transportasi 

di Kabupaten ini? 

a. Sangat Jelek 

b. Jelek 

c. Bagus 

d. Sangat bagus. 

4. Bagaimakah tanggapan Bpk/Ibu terhadap pelayanan urusan KTP di 

Kabupaten ini? 

a. a.Bagus sekali 

b. b. Bagus 

c. c. Jelek 

d. d. Sangat jelek. 

5. Bagaimana tanggapan Bpk/Ibu terhadap pelayanan penerangan jalan di 

Kabupaten ini? 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Tidak baik 

d. Sangat baik 

6. Bagaimanakah tanggapan Bpk/Ibu terhadap pelayanan saluran air di 
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Kabupaten ini? 

a. Sangat jelek 

b. Jelek 

c. Bagus 

d. Sangat bagus. 

7. Bagaimanakah tanggapan Bpk/Ibu terhadap pelayanan bidang keamanan di 

Kabupaten ini? 

a. Sangat bagus 

b. bagus 

c. Jelek 

d. Jelek sekali 

8. Bagaimanakah tanggapan Bpk/Ibu terhadap pelayanan bidang sarana dan 

prasarana jalan di Kabupaten ini? 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Jelek 

d. Sangat jelek 

9. Bagaimanakah tanggapan Bpk.Ibu terhadap pelayanan tempat hiburan/ 

rekreasi di Kabupaten ini ? 

a. Sangat memuaskan 

b. Memuaskan 

c. Tidak memuaskan 

d. Sangat tidak memuaskan 

10. Bagaimanakah tanggapan Bpk/Ibu terhadap pelayanan air minum di 

Kabupaten ini? 

a. Sangat bagus 

b. Bagus 

c. Jelek 

d. Sangant jelek. 

Untuk mendapatkan data yang Valid, dan hasil wawancara dapat terekam 

dengan baik, serta memiliki bukti yang kongkrit telah melakukan wawancara 

dengan informan atau Key informan, diperlukan alat-alat sebagai berikut: 
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1. Buku catatan: Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber 

data. Saat ini sudah dapat mencatat di komputer kecil atau Note Book yang 

dapat digunakan untuk mencatat data hasil wawancara. 

2. Tepe-Recorder: Berfungsi untuk merekam semua pembicaraan dengan 

informan. Untuk etisnya sebelum digunakan Tape Recorder ini, sebaiknya 

pewawancara memberitahukan terlebih dahulu kepada informan, apakah 

diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. 

3. Camera: Berfungsi untuk merekam gambar/memotret fenomena pada 

saat mewawancarai informan. Dan bukti gambar/foto ini bisa untuk 

meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena ada bukti 

foto dalam pengumpulan data. 

4. Protokol wawancara: Berfungsi untuk sebagai panduan, karena dalam 

proses menyusun instrumen wawancara dimulai dengan menyusun rencana 

wawancara dalam bentuk protokol wawancara. Adapun isi dari protokol 

wawancara adalah berisikan butir-butir: (a). Hari/tanggal, jam dan tempat 

wawancara; (b). Nama Interview; (c). Nama Intervier; (d). Informasi yang 

akan dijaring dalam Interview; (e). Media yang dipergunakan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1.13 

5. Borang atau formulir wawancara: Berfungsi untuk mengumpulan data, yang 

berisikan: (a). Identitas Interview; (b). Interviewer; (c). Butir pertanyaan 

Interviewer; (d) Kolom untuk mencatat jawaban Interview; (e). Kolom untuk 

menilai jawaban Interviewi, dan (f). Nama dan tanda tangan Interview. Untuk 

lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel: 2.13 

Tabel: 1.13 

Contoh Protokol Wawancara 
 

Hari/Tgl./Jam dan 
tempat wawancara Interviewi Interviewer 

Informasi yang 
dijaring 

Media yang di 
pergunakan 

Senin, 2 Mei 2016 
Jam 10.00- 12.00 
SMK Walisongo 

Dra.Elviera, M.Pd 
Kepala SMK 
Walisongo 

Dewi Melati S. Visi dan Misi SMK 
Walisongo, Sejarah 
SMK 

HP , Taperekorder 

Idem 9 Mei 2016 Lili Jamila Wakil 
Kepsek 

Dewi Melati S. Jumlah Siswa, 
Prestasi Siswa; 
Peran serta Ortu 
dan Komite 

Tatap Muka (face 
to face) tape 
recorder, buku 
catatan, camera 
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Hari/Tgl./Jam dan 
tempat wawancara 

Interviewi Interviewer Informasi yang 
dijaring 

Media yang di 
pergunakan 

Idem, 10 Mei 2016 Aswatun Guru BK Sundari Sukuco Teknik membimbing 
siswa 

Idem 

Idem, 11 Mei 2016 Benny Guru IPA Sundari Sukuco Karakter yang di 
tanamkan kpd siswa 

Idem 

Idem, 12 Mei 2016 Wati Guru Bhs. 
Inggris 

Dewi Melati S Teknik Pembelajaran 
Bhs.Inggris 

Idem 

Idem, 13 Mei 2016 Ida Bagus Putu 
Guru Adm.Kantor 

Sundari Sukoco Teknik Pembelajaran 
Adm.Perkantoran 

Idem 

 
Tabel: 2.13 

Contoh Borang Wawancara 
 

Nama Interviewi: Dra.Elviera,M.Pd 
Tanggal wawancara: 2 Mei 2016 

Jabatan:/Profesi: Kepala SMK Walisongo 

Pertanyaan Pertanyaan 

1. Bagaimanakah proses perumusan Visi dan 
Misi SMK Walisongo ? 

 

2. Bagaimanakah keterlibatan warga sekolah 
dalam proses perumusan Visi dan Misi 
SMK Walisongo ? 

 

3. Hal-hal apa saja yang menjadi 
pertimbangan sekolah dalam 
merumuskan Visi dan Misi SMK 
Walisongo? 

 

4. Bagaimana isi Visi dan Misi SMK 
Walisongo? 

 

5. Dan seterusnya.  

 

 
(b). Wawancara Tidak Terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyak. 

Contoh: 

“Bagaimanakah pendapat Bpk/Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang 

impor gula saat ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani 

? Wawancara tidak terstruktur atau terbuka ini, sering dipergunakan dalam 

penelitian pendahuluan atau sebaliknya untuk penelitian yang lebih mendalam 

tentang responden. Di dalam penelitian pendahuluan, seorang peneliti berusaha 

untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang 
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ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan 

atau variabel yang diteliti. Guna mendapatkan gambaran permasalahan yang 

lebih lengkap, diperlukan wawancara kepada pihak yang dapat mewakili 

berbagai tingkatan yang ada di dalam objek penelitian. Misalkan akan melakukan 

penelitian tentang iklim kerja perusahaan, maka dapat dilakukan wawancara 

dengan pekerja tingkat bawah, supervisor, dan manajer. 

Dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih dalam dan lengkap tentang 

responden, diharapkan peneliti dapat menggunakan wawancara tidak tersruktur 

tidak terstruktur. Contohnya: Ada seseorang yang dicurigai sebagai penjahat, 

maka peneliti akan mewawancarai tidak terstruktur secara mendalam, sampai 

diperoleh keterangan bahwa orang tersebut penjahat atau bukan. 

Di dalam menggunakan wawancara tidak struktur, peneliti belum dapat 

mengetahui secara pasti dan apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih 

banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan 

analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat 

mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. 

Di dalam melakukan wawancara, yang dibicarakan adalah hal-hal yang tidak 

terkait dengan tujuan, dan bila sudah terbuka kesempatan untuk menanyakan 

sesuatu yang menjadi tujuan, maka segera ditanyakan. 

Wawancara yang dilakukan baik dengan Face to Face ataupun dengan telepon, 

selalu akan terjadi kontak pribadi, oleh sebab itu pewawancara perlu melihat 

situasi dan kondisi, sehingga dapat memilih waktu yang tepat untuk mengadakan 

wawancara. Bilamana responden dalam keadaan sibuk bekerja, atau sedang tidak 

sehat, maka harus hati-hati dalam melakukan wawancara. Bilamana di paksakan 

juga untuk melakukan wawancara dengan seseorang sebagai Key Person, yang 

sedang mempunyai banyak masalah, dan sedang marah-marah, tentunya akan 

menghasilkan data yang tidak Valid dan tidak akurat. 

Bilamana responden yang akan diwawancarai telah ditentukan orangnya, 

seyogyanya diberitahukan terlebih dahulu untuk minta waktu, kapan dan di 

mana melakukan wawancara, sehingga suasana wawancara menjadi kondusif 

dan tentunya akan mendapatkan data yang lengkap, Valid dan akurat. 

Sering terjadi informasi atau data yang diperoleh dari hasil wawancara 

menjadi bias, hal ini disebabkan karena responden tidak dapat menangkap 

dengan jelas apa yang ditanyakan oleh peneliti atau si pewawancara. Oleh sebab 

itu pewawancara jangan memberikan pertanyaan yang bias.Situasi dan kondisi 

yang tidak nyaman dan tidak kondusif juga akan sangat mempengaruhi validitas 

data. 
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13.2. KUESIONER (ANGKET) 

Kuesioner atau angket adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

yang ditujukan kepada responden guna menjaring data. Kuesioner adalah 

merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bilamana peneliti mengetahui 

dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

seorang responden. 

Selain dari pada itu, kuesioner cocok untuk digunakan bilamana jumlah 

responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat 

berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan langsung 

kepada responden atau melalui Pos/Internet by E-mail. 

Apabila penelitian dilaksanakan pada lingkup penelitian yang tidak terlalu 

luas, kuesioner dapat diantarkan langsung kepada responden dalam waktu cepat, 

sehingga tidak diperlukan melalui pos. Jika terdapat kontak langsung antara 

peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, 

sehingga responden dengan senang hati akan memberikan data objektif dan 

cepat. 

Ada terdapat beberapa prinsip dalam penulisan angket menurut Uma 

Sekaran (1992) yaitu: (1). Prinsip penulisan, (2). Pengukuran, (3). Penampilan 

Fisik. Ad.(1). Prinsip Penulisan Angket: 

Prinsip penulisan angket ini menyangkut beberapa faktor, yaitu: (a). Isi 

dan tujuan pertanyaan, (b). Bahasa yang digunakan mudah dipahami, (c). 

Pertanyaan tertutup terbuka-negatif positif, (d). Pertanyaan tidak mendua, (e) 

tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa, (f). Pertanyaan tidak mendua, tidak 

menanyakan hal-hal yang sudah lupa, (g). Pertanyaan tidak mengarahkan, (h). 

Panjang pertanyaan, dan urutan pertanyaan. 

(a). Isi Dan Tujuan Pertanyaan. 

Yang dimaksud disini adalah, apakah isi pertanyaan tersebut merupakan 

bentuk pengukuran atau bukan? Jika berbentuk pengukuran, maka dalam 

membuat pertanyaan harus teliti, setiap pertanyaan harus menggunakan 

skala yang tepat dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukjur variabel 

yang diteliti. 

(b). Bahasa Yang Digunakan 

. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner (angket) harus 

disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Jikalau responden 
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tidak dapat berbahasa Indonesia, maka angket jangan disusun dengan 

Bahasa Indonesia. Sehingga bahasa yang digunakan dalam angket harus 

mempertimbangkan jenjang pendidikan responden, keadaan sosial budaya, 

dan “Frame of Reference” dari responden. 

(C). Tipe Dan Bentuk Pertanyaan 

Tipe pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat terbuka atau tertutup 

(kalau dalam wawancara: terstruktur dan tidak terstruktur), dan bentuknya 

dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. 

Pertanyaan terbuka, adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban bebas 

dari responden berbentuk uraian tentang sesuatu hal yang menjadi objek 

di dalam penelitian. Sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan 

yang mengharapkan jawaban singkat, atau mengharapkan responden untuk 

memilih salah satu alternatif atau opsi jawaban dari setiap pertanyaan 

atau pernyataan yang telah disiapkan. Setiap pertanyaan angket yang 

mengharapkan jawaban berbentuk data nomoial, ordinal, interval dan ratio, 

adalah bentuk pertanyaan tertutup. 

Pertanyaan tertutup akan membantu responden untuk menjawab dengan 

cepat, dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data 

terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Pertanyaan/pernyataan 

dalam angket perlu dibuat kalimat positif dan negatif agar responden dalam 

memberikan jawaban setiap pertanyaan lebih serius, dan tidak mekanistis. 

(d). Pertanyaan tidak mendua 

Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua (double-barreled) sehingga 

menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. 

Contohnya: 

Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas dan kecepatan pelayanan KTP 

di Kelurahan? Ini adalah pertanyaan yang mendua, karena menanyakan 

tentang dua hal sekaligus, yaitu kualitas dan harga. Sebaiknya pertanyaan 

tersebut dijadikan dua pertanyaan, yaitu: 

1. Bagaimanakah kualitas pelayanan KTP di Kelurahan? 

2. Bagaimanakan kecepatan pelayanan di Kelurahan? 

(e). Tidak Menanyakan Yang Sudah Lupa Atau Yang Sangat Berat. 

Setiap pertanyaan dalam instrumen angket, sebaiknya juga tidak menanyakan 

hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa, atau pertanyaannya yang 
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memerlukan jawaban dengan berpikir berat. 

Contohnya: 

Bagaimanakah kinerja para penguasa Indonesia 30 tahun yang lalu? Menurut 

Anda, bagaimanakah cara mengatasi krisis ekonomi saat ini? (kecuali jika 

penelitian yang mengharapkan pendapat para ahli) Jika misalnya umur 

responden baru 25 tahun, dan pendidikannya masih rendah, maka akan sulit 

memberikan jawaban. 

(f). Pertanyaan Tidak Menggiring. 

Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak menggiring kepada jawaban 

yang baik-baik saja, atau ke yang jelek-jelek saja. Misalnya: bagaimanakah 

kalau bonus atas jasa pelayanan ditingkatkan? Jawaban responden tentunya 

cenderung akan setuju. Bagaimanakah prestasi kerja Anda selama setahun 

terakhir ini ? Jawabannya akan cenderung baik. 

(g). Panjang Pertanyaan. 

Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan 

membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila jumlah variabel banyak, 

sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen tersebut 

dibuat bervariasi dalam penampilan, model skala pengukuran yang 

digunakan, dan cara mengisinya. Disarankan empirik jumlah pertanyaan 

yang memadai 20/30. 

(h). Uraian Pertanyaan. 

Urutan pertanyaan dalam angket, dimulai dari yang umum menuju hal yang 

spesifik, atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit, atau diacak. Hal 

ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi 

semangat responden akan patah semangat untuk mengisi angket yang telah 

mereka terima. Urutan pertanyaan yang diacak perlu dibuat bila tingkat 

kematangan responden terhadap masalah yang ditanyakan sudah tinggi. 

(i). Prinsip Pengukuran 

Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen 

penelitian, yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. 

Oleh karena itu instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk 

mendapatkan data yang Valid dan reliable tentang variabel yang diukur. 

Supaya diperoleh data penelitian yang Valid dan reliable , maka sebelum 

instrumen angket tersebut diberikan pada responden. Maka perlu di uji 

validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Instrumen yang tidak Valid dan 
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tidak reliable bila digunakan untuk mengumpulkan data, akan menghasilkan 

data yang tidak Valid dan reliable. 

(j)   Penampilan Fisik Angket 

Penampilan fisik angket sebagai alat untuk pengumpul data, akan 

mempengaruhi reapon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. 

Angket yang dibuat dikertas buram, akan mendapat respon yang kurang 

menarik bagi responden, bila dibandingkan angket yang dicetak dalam 

kertas yang bagus dan berwarna. Tetapi angket yang dicetak di kertas yang 

bagus dan berwarna tentunya biayanya mahal. 

 
 

13.3. OBSERVASI 

Teknik pengumpulan data lainnya adalah observasi yang mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Jika wawancara dan kuesioner 

selalu berkomunikasi dengan orang lain, maka observasi tidak terbatas pada 

orang, akan tetapi juga objek-objek alam lainnya. 

Menurut Sutrisno Hadi (1986) bahwa observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai poroses biologis dan 

psikologis. Dua diantaran yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. 

Observasi ini digunakan bilamana penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bilamana responden yang diamati 

tidak terlalu besar. 

Dari prose pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan 

menjadi participant Observation (observasi berperan serta), dan non Participant 

Observation, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi 

dapat dibedakan menjadi (a). Observasi berperan serta (participant observation); 

dan (b). Observasi non-partisipan Observation non-Participant). 

(a). Observasi Berperan Serta (Participant Observation). 

Dalam observasi berperan serta, seorang peneliti harus terlibat di dalam 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti 

juga ikut melakukan seperti yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

serta merasakan suka dan dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka 

data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkaat makna dari setiap perilaku yang nampak. 
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Dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi pemerintah misalkan peneliti 

dapat berperan sebagai karyawan, ia dapat mengamati bagaimana perilaku 

karyawan dalam bekerja, bagaimana semangat kerjanya, bagaimana 

hubungan satu karyawan dengan yang lainnya , hubungan karyawan dengan 

supervisor dan pimpinan, keluhan dalam melaksanakan pekerjaan dan lain- 

lain. 

(b). Observasi Non-Partisipan (non- participant observation) 

Jikalau dalam observasi partisipan peneliti terlihat langsung dengan 

aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka berbeda dengan observasi 

non-partisipan, sipeneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai 

pengamat independen. Misalnya dalam Sekolah inklusi, peneliti dapat 

mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung Siswa ABK (anak 

berkebutuhan khusus) belajar bersama dengan siswa reguler, dan interaksi 

Guru dengan Siswa ABK. Peneliti mencatat, mengamati, menganalisis, dan 

selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku Siswa ABK di dalam 

kelas reguler belajar bersama-sama, dan bagaimana kesulitan Guru dalam 

berinteraksi dan memberikan pelajaran kepada Siswa ABK. Pengumpulan 

data melalui observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang 

mendalam, dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di 

balik perilaku yang tampak, yang terucapkan dan yang tertulis. 

Dalam meneliti bahan baku menjadi bahan jadi, peneliti dapat mengamati 

bagaimana mensin-mesin produksi bekerja dalam mengolah bahan baku, 

komponen mesin mana yang masih bagus dan yang kurang memadai dan 

bagaimana kualitas barang yang dihasilkan, dan bagaimana Performance 

tenaga kerja atau operator mesin. Pada observasi non-partisipan ini ada dua 

bentuk, yaitu observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. 

(a.). Observasi Terstruktur 

Menurut Sugiyono (2012:197) observasi terstruktur adalah observasi 

yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati 

, kapan dan dimana tempatnhya. Jadi observasi terstruktur dilakukan 

apabila peneliti telah tahu pasti tentang variabel apa yang akan diamati. 

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan instrumen 

penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Pedoman 

wawancara terstruktur, atau angket tertutup dapat juga digunakan 

sebagai pedoman untuk melakukan observasi. Misalnya peneliti akan 

melakukan pengukuran terhadap kinerja pegawaoi yang bertugas 
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dalam pelayanan IMB (ijin mendirikan bangunan), maka peneliti dapat 

menilai setiap perilaku dan ucapan dengan menggunakan instrumen 

yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan tersebut. 

(B). Observasi Tidak Terstruktur Adalah Observasi yang tidak 

dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini 

dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti apa yang akan diamati. 

Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen 

yang telah baku, tapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Dalam 

suatu pameran produk industri dari berbagai negara, peneliti belum 

tahu pasti apa yang akan diamati. Oleh karena itu peneliti dapat 

melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan 

analisis dan kemudian dibuat kesimpulan. 

 
 

13.4. TRIANGULASI 

Dalamteknik pengumpulan data, triangulasidiartikansebagaiteknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dari 

sumber data yang telah ada. Bilamana peneliti melakukan pengumpulan data 

dengan triangulasi, artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengechek kredibilitas data dengan 

berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Soegiyono 2006: 

330). 

Teknik triangulasi, artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

untuk sumber data yang sama secara serentak. Triangulasi sumber untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Hal ini dapat di gambarkan seperti pada Gambar 13.1. dan Gambar 13.2. berikut 

di bawah ini. 

Dalam triangulasi, Susan Stainback (1988) menyatakan bahwa “the Aim Is 

Not To Determine The Truth About Some Social Phenomenon, Rather The Purpose 

Of Triangulation Is To Increase One’s Understanding Of What Ever Is Being 

Investigated” Tujuan dari triangulasi bukan bukan untuk mencari kebenaran 

tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti 

terhadap apa yang telah ditemukan. Selanjutnya Bogdan menyatakan “ What The 

Qualitative Research Is Interested In Is Not Truth Perse, But Rather Perspectives. 
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Thus, Rather Than Trying To Determine The “ Truth” Of People’s Perception, The 

Purpose Of Corroboration Is To Help Researchers Increase Their Understanding 

And The Probability Taht Their Finding Will Be Seen As Credible Or Worthy Of 

Concideration By Others”. 

 

Gambar: 1.13.Triangulasi “teknik” pengumpulan data( bermacam-macam cara pada 
sumber yang sama). Sumber:  Sugiyono 2006: 331 

 

 

Gambar: 2.13. Triangulasi “Sumber” pengumpulan data. (satu teknik pengumpulan data 
pada bermacam-macam sumber data,A,B,C.) Sumber: Sugiyono 2006: 331 

 

 
Pada prinsipnya tujuan dari penelitian kualitatif adalah bukan semata-mata 

untuk mencari kebenaran, akan tetapi lebih kepada makna dari pemahaman 

subjek terhadap dunia sekitarnya. Tentunya di dalam memahami dunia dan 

sekitarnya, kemungkinan apa yang di kemukakan informan salah, karena tidak 
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sesuai dengan teori yang ada, dan tidak sesuai dengan teori-teori keilmuwan dan 

tidak berdasarkan hukum yang berlaku di negara tempat penilitian dilakukan. 

Lebih lanjut Mathinson (1988) mengemukakan bahwa “The Value Of 

Triangulation Lies In Providing Evidenc Whether Convergent, Inconsistent, Or 

Contracdictory” Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah 

untuk mengetahui data yang diperoleh Convergent (meluas), tidak konsisten 

atau kontradiksi. Oleh sebab itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam 

pengumpulan data, dapat diperoleh lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan 

triangulasi “Can Bulid On The Weakness In Any Single Approach” (Patton, 1980). 

Melalui triangulasi dapat lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan 

dengan satu pendekatan lain. 
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14.1. PENGERTIAN TEKNIK ANALISIS DATA KUALITATIF. 

Di dalam Metoda Penelitian Ilmiah terdapat penelitian kuantitatif dan kualitatif, 

dimana keduanya berbeda dalam teknik analisis datanya. Jika penelitian kuantitatif 

teknik analisis datanya menggunakan metode statistik yang sudah tersedia, jika 

ingin menguji hipotesis hubungan antar dua variabel, bilamana datanya ordinal, 

maka akan digunakan korelasi Spearman Rank, sedangkan bila datanya interval 

atau ratio, akan digunakan korelasi Pearson Product Moment. Sedangkan untuk 

menguji signifikansi komparasi data dua sampel, datanya interval atau ratio 

digunakan T-test dua sampel, bilamana datanya nominal digunakan Chi-Kuadrat. 

Sedangkan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari dua sampel, datanya 

interval, maka digunakan analisis varian. 

Berbeda dengan penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam disebut triangulasi, 

yang dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Melalui pengamatan 

yang terus menerus mengakibatkan variasi data sangat tinggi, (snow ball). Data 

yang akan diperoleh tentunya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data 

yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh sebab itu kadang-kadang 

sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Sebagaimana dikatakan 

oleh Miles and Huberman (1984), bahwa “The Most Serious And Central Difficulty in 

The Use Of Qualitative Data Is That Methods of Analysis Are Not Well Formalale”. Dan 

fatalnya adalah sulit dalam melakukan analisis data kualitatif adalah disebabkan 

karena metode analisisnya belum dirumuskan dengan baik. Lebih lanjut Susan 
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Stainback melalui Sugiyono (20110:334) menyatakan: “There Are no Guidelines 

in Qualitative Research for Determining How Much Data and Data Analysis Are 

Necessary To Support and Assertion, Conclusion, or Theory”. Masih menurut 

Sugiyono, belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan 

berapa banyak data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan 

atau teori. Lebih lanjut menurut Nasution melalui Sugiyono: “Melakukan analisis 

adalah suatu pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan 

daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu 

yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap penelitian harus 

mencarai sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya . Bahan 

yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.” 

Pendapat lain dari Pohan (2007:93) mengatakan bahwa data kualitatif adalah 

semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung 

secara matematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata). Selain 

itu, data kualitatif lebih bersifat proses, berbeda dengan data kuantitatif yang 

bersifat hasil atau produk. Data kualitatif juga hanya dapat dikelompokkan dalam 

wujud kategori-kategori. Sebagai contohnhya: Pernyataan orang tentang suatu 

keadaan baik, buruk, mencekam, menyenangkan, menggembirakan, nikmat, 

sangat istimewa, menjemukan, dan sebagainya . Sementara itu, bentuk-bentuknya, 

seperti: catatan wawancara, rekaman pada pita kaset, gambar, foto, peta, dokumen, 

bahkan rekaman pada video lapangan. (Andi Prastowo, 2011:237). 

Menurut Moleong (2006: 280), analisis data adalah proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data ke dalam pola, kategoris, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data. 

Secara umum, langkah-langkah pengolahan dan analisis data dalam penelitian 

kualitatif menurut Pohan,(2007: 94), adalah sebagai berikut: 

(1). Editing. Pada tahap ini kita melakukan pemeriksaan terhadap jawaban- 

jawaban informan , hasil observasi, dokumentasi, memilih foro, serta catatan- 

catatan lainnya. Tujannya adalah untuk penghalusan data selanjutnya adalah 

perbaikan kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang 

keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan 

ungkapan setempat ke Bahasa Indonesia, termasuk juga mentraskrip 

rekaman wawancara, adalah proses penghalusan. 

(2) Klasifikasi. Pada tahap ini kita menggolong-golongankan jawaban dan 

data lainnya menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya, diklasifikasikan 
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lagi menurut Indicator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya. 

Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-numpuk data sehigga akan 

mendapat tempat di dalam kerangka (outline) laporan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

(3) Memberi kode. Untuk tahap ini, kita melakukan pencatatan judul singkat 

(menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan catatan tambahan 

yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan, tujuannya agar memudahkan 

kita menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah 

menmpatkannya di dalam Outline laporan. 

Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah suatu proses yang 

berlangsung mulai dari pengumpulan data di lapangan, melalui wawancara, 

angket/kuesioner, observasi mendalam, dokumentasi dan triangulasi, secara 

terus menerus (snow-ball) hingga datanya jenuh. 

Sedangkan pemahaman tentang teknik analisis data kualitatif adalah suatu 

cara merinci, membanding-bandingkan, mengkaji data yang dijaring atau di dapat 

dari hasil wawancara, menyebar angket, dokumentasi, rekaman Tape Recorder, 

observasi mendalam dan triagulasi, membuat kesimpulan sehingga hasilnya 

menjadi bermakna. 

Berbeda dengan data kuantitatif yang menggunakan analisis deduktif yaitu 

berpikir dari umum kekhusus (deduktif), maka data kualitatif menggunakan 

analisis dari khusus keumum (induktif). Dari data yang didapat di lokasi fokus 

penelitian dianalisis sesuai kedalaman penelitian yang sudah dibuat dalam 

perencanaan, setelah itu dibandingkan dengan gejala-gejala umum yang terjadi. 

Dari hasil analisis data kualitatif tersebut langkah terakhir dari tahap analisis 

data adalah penafsiran. 

Analisis data dengan memperkaya informasi melalui analisis komparasi 

(perbandingan) sepanjang tidak menghilangkan konteks aslinya. Hasil analisis 

data ini diberikan penafsiran atau makna yang merupakan langkah terakhir 

dalam tahap analisis data. Oleh karena itu data yang sudah diberikan kode 

kemudian diberi penafsiran, yang berbentuk narasi untuk menjawab “Mengapa” 

dan “Bagaimanakah”. Sehingga peneliti kualitatif dituntut untuk memahami 

dan menguasai bidang penelitiannya sehingga dapat memberikan penjelasan 

mengenai konsep-konsep hukum dan makna yang terkandung di dalam data 

penelitian yang dilakukan, serta dapat menjaga tetap objektif dan diharap kan 

tidak ada penafsiran yang subjektif. 
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Oleh sebab itu data lapangan yang telah kita temukan sebagai sumber 

penelitian, merupakan konsep-konsep, hukum, dan teori yang dibangun dan 

dikembangkan, bukan berasal dari teori-teori yang sudah ada. Terdapat perbedaan 

antara metode kuantitatif untuk membuktikan teori-teori yang sudah ada, jika 

metode kualitatif prosesnya dimulai dari data lapangan atau dari data yang tidak 

menyatu kemudian merumuskan dari teori umum (induksi). 

Untuk lebih jelasnya menurut Pohan (2007:96) memberikan contoh sebagai 

berikut: sebuah penelitian memfokuskan perhatian mengenai pandangan orang 

tua tentang pendidikan anaknya peneliti mendapatkan informasi dari orang tua 

tentang pendapatnya mengenai keberhasilan dan kegagalan anaknya di Madrasah. 

Keberhasilan apa yang diraih anaknya, kegagalan apa yang dialami anaknya 

di Madrasah. Apa yang mendukung keberhasilan anak dan mengapa anaknya 

gagal belajar? Bagaimana hal itu terjadi. Kemudian sebagai paham pembanding 

(komparasi), peneliti harus mendapatkan informasi dari Guru dan Siswa lain 

agar memperoleh titik pertemuan dari berbagai pandangan mengenai mutu 

pendidikan di Madrasah itu. Dengan mempelajari perspektif berbagai informan 

terkait, peneliti dapat menginterpretasi atau memaparkan konsep umum dan 

secara deskriptif analitis. 

Lebih spesifiknya Sugiyono (2007:89-116) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: (a). Sebelum memasuki lapangan, 

(b). Selama di lapangan, dan (c). Setelah selesai dari lapangan, walaupun Nasution 

mengatakan jika analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan 

data dari pada setelah selesai pengumpulan data. 

 
 

14.2. PROSES ANALISIS DATA, SEBELUM DI LAPANGAN. 

(A). Analisis Data Sebelum Ke Lapangan. 

Analisis data berdasarkan metode penelitian kualitatif sudah dilakukan, 

sebelum terjun ke lapangan. Kalau begitu, mungkin akan timbul suatu 

pertanyaan dalam benak kita, lalu apa yang akan dianalisis jika belum ke 

lapangan? Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau 

data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 

Namun demikian fokus penelitian masih bersifat sementara dan masih terus 

berkembang. Oleh karena itu bilamana fokus penelitian telah dirumuskan 

di dalam proposal dan ternyata tidak ada di lapangan , maka peneliti akan 

merubah fokus penelitian. Contohnya bilamana seorang peneliti akan 
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meliti perkembangan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mengindap 

penyakit Low Vision atau Slow Learning bersekolah di Sekolah inklusi, akan 

tetapi setelah peneliti terjun ke lapangan (ke sekolah inklusi) tidak banyak 

ditemukan, yang banyak di temukan adalah anak-anak Hiper Aktif dan Autis 

berat, sehingga peneliti akan merubah fokusnya, tidak lagi mencari ABK 

yang Low Vision dan Slow Learning, akan tetapi tertarik pada ABK yang Hiper 

Aktif dan Autis. Selain dari pada itu ternyata permasalahan dari pendidikan 

inklusif masih banyak disekitar ABK sebagai fokus penelitian, antara sarana 

prasarana belum memadai begitu juga dengan Guru yang mendidik di 

sekolah inklusi belum memilikii latar belakang pendidikan S.Pd. LB. Sehingga 

penelitian kualitatif ini berkembang dan judul penelitian dapat berubah. 

 
 

14.3. PROSES ANALISIS DATA DI LAPANGAN MODEL MILES & HUBERMAN. 

Perbedaaan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif adalah proses 

analisis datanya, untuk penelitian kualitatif analisis datanya dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

suatu periode tertentu. 

Pada tahap pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, 

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh 

responden, bilamana ternyata setelah dianalisis hasil jawaban responden 

(reviewee) belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi 

hingga tuntas sampai jenuh, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (1984), bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus hingga selesai. Sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis 

data, yaitu data Reduction, data Display, dan Conclusion Drawing/Verification. 

Masih menurut Miles dan Huberman (2007:16) analisis data kualitatif adalah 

suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Jika digambarkan ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar:14.1 

Seperti pada Gambar 14.1. tersebut, dapat dilihat bahwa proses analisis 

data pada penelitian kualitatif telah dimulai sejak saat pengumpulan data hingga 

setelah pengumpulan data dilakukan. Menurut model Miles dan Huberman 

peneliti harus melakukan antisipasi sebelum pelaksanaan langkah reduksi 

data. Sehingga sebelum data terkumpul dapat diantisipasi akan adanya reduksi 
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data sudah tampak pada saat kita memutuskan membuat kerangka konseptual 

wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data 

yang peneliti pilih. 

Untuk proses analisis data seperti model Miles dan Huberman, dapat melalui 

tiga proses , yaitu proses reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan 

atau verifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16-21). Ilustrasi tersebut dapat dilihat 

dalam model analisis interaktif yang dikemukan oleh Miles dan Huberman,pada 

Gambar 1.14. di bawah ini: 

KOMPONEN ANALISIS DATA MODEL ALUR (FLOW MODEL) 

 
PERIODE PENGUMPULAN DATA. 

REDUKSI DATA 
 

Antisipasi Selama  Sesudah 
PENYAJIAN DATA 

 
 

ANALISIS 

 

 
Selama Sesudah 

 

 

Gambar 1.14. Komponen Analisis data model Alir ( Sumber: Miles and Huberman:2007: 
18) 

Model Analisi Interatif Miles Huberman 
 

Gambar: 2.14. Model Analisis Interaktif Miles and Huberman Sumber: Miles dan 
Huberman, 2007:20. 

Selama Sesudah 
Kesimpulan/Verifikasi 
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(1). Proses Pertama: Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari 

lapangan (data kasar) yang jumlahnya cukup banyak , kompleks dan rumit, yang 

berasal dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan hasil Interview dengan 

Key informan dan Group fokus. Proses kegiatan reduksi data ini berlangsung 

secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dan selama pengumpulan 

data berjalan, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (meringkas, mengkode, 

menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo). 

Kegiatan reduksi data ini bisa berjalan hingga penelitian di lapangan berakhir 

dan laporan akhir lengkap tersusun. 

Adapun analisis yang akan kita kerjakan selama proses reduksi data berjalan 

adalah: melakukan pemilihan tentang bagian data mana yang diberikan kode, data 

mana yang dibuang, pola-pola mana yang dapat meringkas sejumlah bagian yang 

tersebar, serta fenomena cerita yang sedang berkembang. Begitu pula fenomena 

sosial misalnya seorang peneliti dalam mereduksi data kemungkinan akan lebih 

fokus pada Siswa dari keluarga miskin, mata pencaharian, serta tempat tinggal. 

Sedangkan dalam bidang manajemen, dalam mereduksi data kemungkinan 

peneliti akan fokus kepada bidang pengawasan, dengan melihat perilaku para 

pengawas, metode kerja, tempat kerja, interaksi antara pengawasan dengan 

yang diawasi, serta hasil pengawasn . Dalam bidang pendidikan , setelah peneliti 

memasuki Setting Sekolah sebagai tempat penelitian, maka dalam mereduksi 

data, peneliti akan memfokuskan pada murid-murid yang memiliki kecerdasan 

yang tinggi dengan mengkatogarikan pada aspek, gaya belajar, perilaku sosial, 

interaksi dengan keluarga dan lingkungan serta perilaku Siswa di dalam kelas. 

Sebagaimana Sugiyono (2007:93) menjelaskan bahwa dalam mereduksi 

data, peneliti akan dipandu oleh tujuan utama dari penelitian kualitatif. Tujuan 

utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh sebab itu, jika dalam 

melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang kita lihat aneh, asing 

dan tidak dikenal, dan belum memilki pola, justru inilah yang harus kita jadikan 

perhatian dalam melakukan reduksi data. 

Selanjutnya reduksi data adalah berpikir sensitif yang memerluklan 

kecerdasan dan keleluasaan/kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang 

masih pemula, dalam melaksanakan proses reduksi ini dapat dilakukan dengan 
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mendiskusikan kepada teman, atau orang lain yang kita pandang ahli. Melalui 

diskusi tersebut, wawasan peneliti dapat berkembang sehingga dapat mereduksi 

data-data yang memiliki nilai temuan dan dapat mengembangkan teori-teori 

yang signifikan. 

(2). Proses kedua: Data Display (penyajian data) 

Proses penyajian data ini dilakukan setelah data sudah melewati proses reduksi, 

proses selanjutnya adalah penyajian data (data display) sehingga data dapat 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dapat 

dipahami. 

Untuk menyajikan data hasil penelitian secara baik, dapat berbentuk Matriks, 

Grafik, Jaringan, Bagan, Uraian Singkat, dan lain-lain. Dalam hal ini Miles and 

Huberman (1984) dalam Sugiyono (2006:341) menyatakan “The Most Frequent 

Form of Display Data for Qualitative Research Data in The Past Has Been Narrative 

Tex. ” Untuk pelaksanaan ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. 

Manfaat penyajian data (Data display), akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. “Looking at Displays Help Us To Understanding What Is 

Happening and To Do Some Thing-Further Analysis, or Caution On Understanding“. 

Selanjutnya Miles anda Huberman (1984) menyarankan dalam melakukan 

Display data, selain dengan teks yang naratif, bisa juga berbentuk Matriks, Grafik, 

Network, dan Chart. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang 

di-Display, maka untuk mengecheck apakah peneliti telah memahami apa yang di 

Display-kan. 

Pada hakikatnya didalam praktek tidaklah semudah contoh-contoh ilustrasi 

gambar yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, serta dinamis. 

Akibatnya apa yang ditemukan di lapangan dan setelah berlangsung agak lama 

di lapangan tentunya akan berkembang datanya. Oleh sebab itu peneliti harus 

selalu dapat menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan 

yang masih bersifat hipotetik. Menurut Sugiyono (2006:342) bila terlalu lama 

memasuki lapangan ternyata hipotesis yang di rumuskan selalu di dukung data 

pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti, dan akan 

berkembang menjadi teori yang Grounded. Teori Grounded adalah teori yang 

ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, 

dan selanjutnya di uji melalui pengumpulan data yang terus-menerus. Bila pola- 
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pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola 

tersebut sudah menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut 

selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

Contoh Display salah satu penelitian Suroso (1999) melalui Sugiyono 

(2006:342-344) tentang struktur pendidikan tenaga kerja pada industri modern, 

bidang produksi dan teknologi. Berdasarkan data yang terkumpul dikedua 

bidang tersebut, ternyata untuk bidang produksi, struktur pendidikan tenaga 

kerja membentuk “Belah Ketupat” dimana pendidikan pegawai yang terbanyak 

adalah SMK, jumlah tenaga kerja yang berpendidikan Sarjana Muda (SM), hampir 

sama dengan jumlah tenaga kerja yang berpendidikan SLTP. Jumlah tenaga 

kerja yang berpendidikan Sarjana (S1, S2, S3) hampir sama dengan jumlah 

tenaga kerja yang berpendidikan SD. Struktur pendidikan tenaga kerja pada 

industri modern, berbeda dengan struktur pendidikan pegawai pada industri 

yang konvensional, yang pada umumnya membentuk piramida, di mana jumlah 

karyawan yang terbanyak adalah pendidikan SD, dan yang paling sedikit adalah 

yang berpendidikan Sarjana, (Gambar 3.14) Dengan demikian telah terjadi 

perubahan struktur pendidikan tenaga kerja pada industri modern dan Piramida 

ke Belah Ketupat. 

Selanjutnya pada bidang teknologi, yang tugas utamanya untuk penelitian 

dan pengembangan, bentuknya adalah piramida terbalik, dimana jumlah pegawai 

yang ber pendidikan Sarjana yang paling banyak (Gambar: 4.14) 

 
 

 

Gambar: 3.14.Profil tenaga kerja industri modern bidang produksi, bentuk Belah ketupat 
Sumber: Sugiyono (2006: 343) 
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Gambar: 4.14. Profil tenaga kerja industri modern bidang teknologi. Bentuk Kerucut 
terbalik. Sumber: Sugiyono (2006: 343) 

 

 
Berikut ini contoh ilustrasi Display tentang faktor-faktor yang menyebabkan 

benda rusak dalam proses produksi, yang ditemukan pada saat dilakukan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada pekerja dan 

supervisor. Pengamatan dilakukan pada proses pelaksanaan kerja. Dokumentasi 

dilakukan pada dokumen desain benda kerja dan proses pelaksanaan kerja, serta 

benda kerja yang telah jadi. 

Berdasarkan analisis data yang terkumpul, dapat dikategorikan penyebab 

utama yang mempengaruhi benda kerja yang dihasilkan oleh pekerja menjadi 

rusak (reject) sehingga tidak diterima, dapat dikelompokan menjadi empat 

kesalahan, yaitu: (1). Kesalahan langsung dari pekerja/operator mesin; (2). 

Kesalahan operator tidak langsung; (3). Kesalahan di luar operator; (4). 

Kesalahan yang tidak diketahui. Setiap kategori kesalahan dapat dijabarkan pada 

kesalahan-kesalahan yang lebih kecil. Sebagai contoh, kesalahan yang disebabkan 

oleh kesalahan operator langsung, adalah kesalahan mengeset Fixture, membaca 

proses kerja, mengoperasikan mesin Repair benda kerja dan lain-lain. 
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Gambar: 5.14. Data Display menggunakan diagram tulang ikan, tentang beberapa 
kesalahan yang mempengaruhi reject. Sumber: Sugiyono (2006: 344) 

 

 

(3). Proses Ketiga: Conslusion Drawing/Verification. 

Sebagai langkah ketiga, menurut Miles dan Huberman (2007:19) adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Pada kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pengumpulan data yang berikutnya. Bilamana pada tahap 

awal kesimpulan sudah di dukung dengan bukti-bukti yang Valid dan konsisten, 

sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang ditarik adalah kredibel. Harapan dalam kesimpulan penelitian 

kuantitatif tentunya adalah temuan baru. Temuan dapat berupa Deskripsi atau 

gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

Sebagaimna yang terdapat di dalam Gambar 3.14 dan Gambar 4.14. Serta Gambar 

5.14 dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur pendidikan tenaga kerja pada 

industri modern dibidang produksi berbentuk belah ketupat, yang terbanyak 

adalah tenaga lulusan SMK, sedangkan pada bidang teknologi atau penelitian dan 

pengembangan berbentuk kerucut terbalik, tenaga kerja yang terbanyak adalah 

klasifikasi sarjana. 

Contoh Gambar: 6.14. adalah diagram tulang ikan (fishbone) dalam membuat 

perencanan penelitian dengan metode kualitatif, selama kurun waktu enam 

bulan. Atau bisa dibuat selama satu tahun, atau dua tahun, bilamana penelitiannya 

dilakukan secara periodik dan berkesinambungan. 
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Gambar: 6.14. Diagram alur fishbone penelitian kualitatif 
 

 
4. Proses Analisis Data Di Lapangan Model Sprandley 

Model Sprandley menurut Sugiyono (2012: 345) membagi analisis data menjadi 

empat tahapan dalam penelitian kualitatif, yaitu: 

(1). Analisis Domain. 

Analisis Domain, merupakan langkah analisis pertama yang dilakukan 

setelah melalui proses, yang merupakan situasi sosial yang terdiri dari Place, 

Actor, dan Activity (PAA), setelah itu melaksanakan observasi partisipan, 

mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi diskriptif , 

dan langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain. Analisis Domain 

ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh 

tentang situasi sosial (objek penelitian) yang diteliti. Datanya diperoleh 

dengan Grand Tour dan Minitour Question. Hasilnya adalah gambaran umum 

tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam 
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analisis ini informasi yang di dapat belum mendalam, masih dipermukaan, 

namun demikian sudah menemukan Domain-domain atau kategori-ategoi 

situasi sosial yang diteliti. Fenomena situasi sosial terdapat ratusan bahkan 

ribuan kategori (domain). Suatu Domain adalah merupakan kategori budaya 

(culture category) terdiri atas tiga elemen: Cover Term, Included Terms, dan 

Semantic Relationship. Cover Term adalah nama suatu domain budaya; adalah 

hubungan sumantik antar kategori. Untuk mencari hubungan semantik ini 

merupakan hal yang sangat penting untuk menemukan berbagai Domain 

budaya. Sedangkan kedudukan Cover Term, Included Terms, dan Semantic 

Relationship. Untuk lebih jelasnya di gambarkan pada Gambar 6.14 

DOMAIN 

 

Orang 

 
is kind of 

Perawatan pasien, dokter, 

pengunjung RS 

 

Gambar: 7.14. Elemen dalam domain (sumber Soegiyono 2012:348) 
 

 
(2). Analisis Taksonomi. 

Analisis Taksonomi adalah merupakan langkah kedua setelah dilakukan 

analisis Domain, setelah ditemukan domain-domain atau kategori dari 

situasi sosial tertentu, maka selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti 

dan selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian yang perlu diperdalam 

lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data ini dilakukan 

secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan 

dokumentasi, sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh sebab itu 

pada langkah kedua ini diperlukan analisis lagi yang disebut dengan analisis 

taksonomi. 

Sehingga dapat di definisikan yang dimaksud dengan analisis taksonomi 

adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan 

domain yang telah ditetapkan. Selanjutnya Domain yang telah ditetapkan 

tersebut menjadi Cover Term. Oleh peneliti dapat diuraikan secara rinci 
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dan mendalam melalui analisis taksonomi ini, yang dapat disajikan dalam 

bentuk diagram kotak (box diagram), diagram garis dan simpul (lines and 

node diagram) dan Out Line yang dapat digambarkan seperti pada gambar 

8.14. (Soegiyono 2012: 354) 
 

COVER TERM 

A B C D 

1 2 3   1 2 3 4 

a B 

 
Gambar 8.14. Diagram Kotak (Box Diagram) 

 

COVER TERM 

 

 

 

 

 

A B C D 

  
1 2 3 1 2 3 

 

 

 

a b 
 

Gambar: 9.14. Diagram garis dan simpul (Lines and Nodes) 
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3. ................................................................................................................. 

 
Gambar : 10.14. Diagram Out Line 

Sebagai contoh jika Domain yang menjadi fokus penelitian adalah jenjang 

pendidikan formal, maka melalui analisis taksonomi pendidikan dasar akan 

terdiri dari Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP/ 

MTS); selanjutnya untuk jenjang menengah atas (SMU/MA) dan (SMK/MK), 

Untuk pendidikan tinggi terdiri atas, Akademik, Politeknik, Sekolah Tinggi, 

Institut dan Universitas, sebagaimana terlihat pada Gambar 9.15 

 
 
 
 

 

 

Gambar: 11.14. Hasil analisis domain (jenjang pendidikan) dan taksonomi (SD-Univ.) 

195 

JENJANG 
PENDIDIKAN MENENGAH 

SMK/ MAK 

JENJANG 
PENDIDIKAN 

SMA/ MA 



 

 

 
 
 

Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan Dan Sosial 

 
(3). Analisis Kompenensial 

Dalam analisis taksonomi, yang diuraikan adalah Domain yang telah 

ditetapkan menjadi fokus, berbeda pada analisis komponensial, yang 

dicari untuk diorganisasikan dalam Domain bukanlah keserupaan dalam 

Domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Dalam 

hal ini data dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

terseleksi. Melalui teknik pengumpulan data triangulasi, sejumlah dimensi 

yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapt ditemukan. Sebagai 

contoh dalam analisis taksonomi telah ditemukan berbagai jenjang dan 

jenis pendidikan. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya dicari elemen yang 

spesifik dan kontras pada tujuan sekolah, kurikulum, peserta didik, tenaga 

kependidikan dan sistem manajemennya. 

(4). Analisis Tema Budaya 

Analisis tema atau Discovering Cultural Themes, sesungguhnya merupakan 

upaya mencari “Benang Merah” yang mengintegrasikan lintas Domain yang 

ada (Sanapiah Faisal, 1990 pada Soegiyono 2012). Sehingga ditemukan 

benang merahnya dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial 

tersebut, selanjutnya akan diperoleh susunan suatu konstruksi bangunan 

situasi sosial (objek penelitian) yang sebelumnya masih gelap atau bisa 

dikatakan remang-remang, setelah dilakukan penelitian akan menjadi lebih 

jelas dan terang. 

Pada hakikatnya penelitian kualitatif pada dasarnya adalah ingin memahami 

situasi sosial (objek penelitian dalam penelitian kualitatif) menjadi bagian- 

bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. 

Sehingga menurut Soegiyono (2012:359) ibaratnya seorang peneliti 

arkeologi, menemukan batu-batu pondasi, tiang-tiang, pintu, kerangka 

atap, genting, dan akhirnya dapat dibentuk kontroksi menjadi inti dari 

analisis tema kultural itu adalah bagaimana seorang peneliti mempunyai 

kemampuan mengkonstruksi barang yang berserakan menjadi rumah, dan 

rumah tersebut menjadi rumah apa. Misalnya saja mejadi rumah seorang 

pedagang sapi. Sehingga tema budayanya adalah “Rumah Pedagang Sapi”. 

Metode kualitatif seringkali disebut metode “Konstruktif”, hal ini disebabkan 

karena dapat berfungsi untuk mengkonstruksi temuan-temuan menjadi 

“Bangunan” yang berarti. Dan perlu juga dipahami benar bahwa penelitian 

kualitatif yang baik, adalah justru judul laporan penelitian tidak sama 

dengan judul dalam proposal. Namun ironis pada prakteknya hal itu sulit 
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untuk merubah judul, karena untuk penelitian akademis maupun penelitian 

yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) judul 

tidak diperkenankan berubah dari judul yang tertera di dalam proposal awal. 

Walaupun di dalam teorinya dikatakan bila judul berubah dari proposal awal 

berarti peneliti mampu melepaskan diri tentang apa yang difikirkan sebelum 

penelitian, dan mampu melihat gejala dalam situasi sosial/objek penelitian 

yang alamiah, lebih mampu memperhatikan konsisi yang sebenarnya terjadi 

di lapangan. Sebab dengan menemukan judul baru dalam laporan penelitian, 

berarti peneliti telah melakukan analisis tema. 
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15.1. PENGERTIAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS (PTK) 

Penelitian Tindakan Kelas atau PTK adalah termasuk dalam kategori Action 

Research, penelitian yang dilakukan melalui tindakan dan menurut Carr dan 

Kemmis (1986:164) dapat diidentifikasikan sebagai berikut: (1). Karakter 

partisipatif; (2). Impuls demokratis; (3). Kontribusi ilmu pengetahuan sosial ( 

social know ledge) dan perubahan sosial (social changes/practise) yang dilakukan 

secara simultan. 

Pengertian tentang PTK, adalah: 

a. Penelitian: kegiatan mencermati suatu objek yang bermanfaat melalui 

metode ilmiah. 

b. Tindakan: sesuatu kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu 

melalui rangkaian siklus. 

c. Kelas: Sekelompok peserta didik dalam waktu yang sama menerima 

pelajaran yang sama dari seorang Guru. Dalam hal ini kelas bukan wujud” 

ruangan tempat Guru mengajar”. 

Pengertian PTK atau Action Research menurut Suaidin (2010) hampir sama 

dengan Stephen Kemmis, yaitu suatu bentuk kajian yang bersifat refleksi oleh 

pelaku tindakan (guru), yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional 

dari tindakan-tindakan menreka dalam melaksanakan tugas, memperdalam 

pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki 

kondisi di mana praktik-praktik pembelajaran tersebut dilakukan. 
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Siapa saja boleh melakukan penelitian tindakan kelas, terutama seorang 

sarjana, dan seorang Guru atau Dosen untuk melaksanakan PTK, dengan tujuan 

untuk memperbaiki, meningkatkan, dan menemukan. Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut PTK dapat dilaksana kan melalui empat tahapan, yaitu: (1) Merencanakan 

(planning), melakukan tindakan (action), mengamati (observation), dan refleksi ( 

reflection). 

Tahapan berikutnya setelah dilakukan refleksi atau perenungan yang 

mencakup analisis, sintesa, dan penilaian tehadap hasil pengamatan terhadap 

proses serta hasil tindakan tadi, biasanya akan muncul permasalahan atau 

pemikiran baru yang perlu mendapat perhatian. 

Supriyadi (dalam Jamal Ma’mur:2011:260) mengatakan bahwa Classroom 

Action Research adalah kegiatan meneliti yang dilaksanakan oleh Guru di dalam 

kelas. 

Action Research atau Penelitian Tindakan kelas (PTK) adalah termasuk dalam 

model penelitian kualitatif, walaupun data yang dikumpulkan bisa saja bersifat 

kuantitatif. Action Research berbeda dengan penelitian formal yang bertujuan 

untuk menguji hipotesis dan membangun teori yang bersifat umum (general). 

Action Research lebih bertujuan untk memperbaiki kinerja, sifatnya kontekstual, 

dan hasilnya tidak untuk digeneralisasikan. Namum demikian, hasil Action 

Research dapat saja diterapkan oleh orang lain yang mempunyai latar yang mirip 

dengan yang dimiliki oleh peneliti (guru/dosen). Dalam Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) Guru memegang peranan penting dalam proses PTK, karena tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan praktik pembelajaran di kelas dimana 

Guru harus terlibat langsung secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. 

Supriyadi (2005) menjelaskan lebih jauh lagi tentang Classroom Action 

Research (CAR) adalah kegiatan meneliti yang dilaksanakan oleh Guru di dalam 

kelas. Action Research pada hakikatnya merupakan rangkaian “riset tindakan- 

riset tindakan, yang di lakukan secara Siklik dalam rangka memecahkan masalah 

itu sampai masalah tersebut dapat terpecahkan. Ada beberapa jenis Action 

Research, dua diantaranya adalah individual Action Research dan Collaborative 

Action Research (CAR). Sehingga dalam CAR bisa berarti dual hal, yaitu Classroom 

Active Reseach dan Collabotation Action Research, keduanya merajuk pada hal 

yang saman 

Action Research termasuk dalam model penellitian kualitatif walaupun data 

yang di kumpulkan bisa saja bersifat kuantitatif. Action Research berbeda dengan 
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penelitian formal yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan membangun teori 

yang bersifat umum (general). Action Research lebih bertujuan untuk memperbaiki 

kinerja, sifatnya kontekstual, dan hasilnya tidak untuk digeneralisasi. Namun 

demikian, hasil Action Research dapat saja diterapkan oleh orang lain yang 

mempunyai latar yang mirip dengan yang dimiliki oleh peneliti. 

Pendapat lainnya dari Sulipan, yang dikutip oleh M.Faiq Dzaki (2009) 

menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas yang berasal dari istilah Bahasa 

Inggris Classroom Action Research (CRA) yang berarti penelitian yang dilakukan 

pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu 

subjek penelitian di kelas. 

Perbedaan antara penelitian formal dengan Classroom Action Research 

menurut Jamal Asmani (2011), adalah sebagaimana di dalam Tabel 1.15. berikut 

ini: 

 
Tabel.1.15. Perbedaan antara Penelitian Formal dengan Classroom Action Research 

 

No Penelitian Formal Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) 

1 Dilakukan oleh orang lain 1.    Dilakukan oleh Guru atau Dosen 

2 Sampel harus representatif 2.    Kerepresentatifan sampel tidak diperhatikan 

3 Instrumen harus Valid dan Reliabel 3.    Instrumen yang Valid dan reliabel tidak diperhatikan 

4 
Menuntut penggunaan analisis 
statistik 

4.    Tidak diperlukan analistis statistik yang rumit 

5 
Mempersyaratkan analisisi 
hipotesis; 

5.    Tidak selalu harus menggunakan analisis hipotesis 

6 
Mengembangkan teori-teori yang 
relevan dengan variabel penelitian 

6.    Memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung 
di kelas. 

Pemahaman tentang pengertian PTK seyogyanya dapat memberikan inspirasi 

dan dorongan bagi para Guru-guru, namun sayangnya Guru hanya tertarik 

bilamana PTK ini merupakan salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat 

atau golongan. 

Pada hakikatnya, tugas guru tidak terbatas hanya mengajar dan mampu 

menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, akan tetapi Guru juga 

dituntut untuk secara terus-menerus melakukan pengembangan, mengadopsi 

berbagai inovasi dan kreasi, mengkaji, mengamati, dan menganalisis beragam 

hal dalam dunia pendidikan. Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011:15) Guru 

ibarat seorang pencari atau peneliti, dia harus memiliki rasa ingin tahu, 

selalu melakukan pengamatan, dan menjadikan dirinya sendiri sebagai subjek 

pembelajaran. Mulyasa (2005:50-51) mengatakan bahwa usaha mencari sesuatu 

itu adalah pencarian terhadap kebenaran, seperti seorang ahli filsafat yang 
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senantiasa mencari, menemukan, dan mengemukakan kebenaran. Menurut 

Ashari (2010:57), Guru menentukan kualitas peserta didik (output), dan tentu 

saja, mutu pendidikan bangsa. Jepang bisa bangkit dari keterpurukannya akibat 

Perang Dunia II karena Guru. Negara-negara maju bisa eksis karena pendidikan di 

sana terjamin. Pendidikan disana bisa maju dan terjamin karena Guru-guru yang 

berkualitas. Pendek kata Guru adalah kata kunci bagi kemajuan suatu bangsa. 

Syaiful Bahri (2008:105), mengatakan bahwa Guru mempunyai hak dan 

kewenangan untuk membimbing dan mengarahkan anak didik agar mereka bisa 

menjadi manusia yang berilmu pengetahuan di masa depan. Bilamana Guru pasif, 

Stagnan, dan malas dalam melakukan kajian, analisis, dan melakukan penelitian 

yang serius, maka pendidikan di negeri kita ini akan terus ketinggalan dengan 

negara-negara lain. Bangsa lain-lain begitu aktif dan konsisten dalam mendorong 

aspek Research and Development (R&D) atau penelitian di dunia pendidikan. 

Hal itu membuat penelitian dan pengembangan memegang peranan penting 

dalam membangkitkan iklim intelektual di dunia pendidikan. Kata kuncinya 

adalah “Penelitian”, karena dari penelitian, akan timbul pengembangan demi 

pengembangan untuk menuju kesempurnaan dan kejayaan bangsa kita di masa 

depan. 

Robert Scholes (Subagio:1999) mengatakan bahwa dirinya adalah seorang 

pemerhati manusia bukan karena dia berpikir, bukan juga karena dia membaca, 

melainkan karena dia menulis. Melalui menulis akhirnya dia bisa menghasilkan 

tulisan. Dengan bermain-main dengan asas Filsafat Rene Descrates yang berbunyi 

Cogito Ergo Sum (aku berpikir karena itu aku ada), Scoles sampai pada kesimpulan 

Scibo Ergo Sum (aku menghasilkan tulisan karena itu aku ada). Sampai pada batas 

tertentu dapat dikatakan akulah tulisan yang kuhasilkan, aku adalah tulisan itu 

sendiri. 

Selain ungkapan Scribo Ergo Sum (Ismail Kusmayadi: 2011:Prolog), ada satu 

ungkapan penting yang diungkapkan oleh Iman Ali bin Abi Thalib, r.a., yakni “ 

Ikatlah ilmu dengan menuliskannya”. Ungkapan ini memiliki arti akan pentingnya 

menuangkan ilmu dan pengetahuan ke dalam tulisan. Tulisan berisi pengetahuan 

tersebut akan dibaca, dipahami, dan diamalkan oleh setiap generasi. 

Dewasa ini, profesi Guru sedang menjadi perhatian serius dari pemerintah. 

Salah satu nya adalah masalah kemampuan Guru dalam menulis. Beberapa waktu 

yang lalu, masalah ini sempat dikeluhkan ketika ratusan guru yang akan mengikuti 

kenaikan pangkat dan golongan (dari Pembina/IVa ke Pembina Tingkat I/IV b) 

sedikit terhambat karena masalah karya tulis. Sekarang, Guru PNS yang akan naik 
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golongan diharuskan membuat karya tulis ilmiah. Akan tetapi persyaratan ini 

akan menjadi beban dan berat bilamana para Guru tidak terbiasa untuk menulis. 

Dan hal ini akan berbeda dengan guru yang sudah terbiasa dalam menulis. 

Namun demikian, dilihat dari kenyataannya kemauan dan kemampuan Guru- 

Guru menulis karya ilmiah masih perlu dibina. Menurut Suyanto (2009:23) saat 

ini ada sekitar 410.000 Guru yang berpangkat IV/a masih mengalami kesulitan 

untuk kenaikan pangkat berikutnya karena adanya persyaratan manulis karya 

ilmiah. Untuk memperkuat fakta tersebut, Suryana (2004:71) mengatakan bahwa 

bagi segenap gutu yang telah mencoba melengkapi pesyaratan guna mencapai 

IV/b, belum tentu bisa lolos, karena terbentur pada penulisan karya tulis ilmiah, 

masih banyak revisi perbaikab, dan penyempurnaan, bahkan ada yang ditolak tim 

penilai karena belum sesuai standar yang diharapkan. 

 
 

15.2. KARAKTERISTIK PTK. 

1. Berawal dari kerisauan kinerja Guru; 

2. Tujuan memperbaiki pembelajaran; 

3. Self Reflective Inquiry (refleksi diri, agar longgar, tetapi sesuai kaidah 

penelitian); 

4. Ingin mengetahui akibat dari tindakan/sesuatu yang dilakukan; 

5. Fokus penelitian pada kompetensi mengajar Guru; 

6. Melakukan tindakan lanjutan sebagai akibat tindakan sebelumnya; 

7. Otonomi menilai kinerja (mampu meneliti) 

8. Self Evalua: di evaluasi secara kontinyu untuk perbaikan; 

9. Fleksibel dan adaptif; 

10. Memanfaatkan data pengamatan dari perilaku empirik; 

11. Situasional spesifik (tidak di generalisasi ) 

Beberapa karakteristik lain nya dari PTK menerut Asmani (2011: 46-47), 

adalah: 

1. An Innquiry On Practise from Within. 

Karekteristik pertama dari PTK adalah bahwa kegiatan penelitian dari PTK 

adalah bahwa kegiatan penelitian dipicu oleh munculnya permasalahan 

praktis yang dialami oleh Guru dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh 

karena itu PTK bersifat Practice Driven dan Action Driven. Maknanya adalah 
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bahwa PTK bermaksud untuk memperbaiki suatu masalah di dalam kelas 

secara praktek langsung, sering disebut dengan praktis-Practical Inquiry) 

sehingga LPTK lebih fokus pada permasalahan yang spesifik dan kontekstual. 

2. A.collabarative Effort Between School Teachers And Teacher Educators 

Disebabkan karena Dosen LPTK tidak memiliki akses langsung pada kelas 

dan anak didik, maka PTK diselenggarakan secara kolaboratif dengan 

Guru yang kelasnya menjadi objek PTK. Oleh sebab itu adanya karakter 

“Kolaboratif” atau kerja sama antar bagian ini harus dapat ditampilkan 

secara konsisten sebagai bentuk kerja sama antar sejawat dalam tahapan 

penyelenggaraan PTK secara keseluruhan, mulai dari proses identifikasi 

permasalahan, diagnosis keadaan, perancangan tindakan perbaikan, sampai 

dengan pengumpulan dan analisis data, refleksi terhadap temuan, serta 

penyusunan laporan. 

3. Reflective Practice Made Public 

Keterlibatan Dosen LPTK dalam kegiatan PTK bukanlah sebagai ahli 

pendidikan yang tengah mengemban fungsi sebagai pembina Guru sekolah 

menengah atau sebagai pengembang pendidikan (missionary approach), 

melainkan sebagai sesama rekan sejawat. Dosen juga berposisi sebagai 

pendidik para calon Guru yang seyogyanya juga harus belajar untuk 

bisa lebih akrab dengan keadaan di lapangan demi peningkatan mutu 

kinerjanya sendiri. Dalam hal ini Guru-guru yang berkolaborasi dalam PTK 

mengemban peran ganda sebagai praktisi yang harus melaksanakan tugas- 

tugas kesehariannya secara penuh sekaligus sebagai seorang peneliti yang 

meneliti praktisinya sendiri secara sistematis. Apabila hal ini bisa terlaksana 

dengan baik, maka kultur meneliti dikalangan Guru akan mulai tumbuh 

sebagai suatu langkah strategis dalam meningkatkan profesionalitas jabatan 

Guru. Sehingga dapat menghindari dari pelecehan profesi Guru membeli 

angka kredit dalam proses kenaikan pangkat fungsional Guru yang saat ini 

masih marak. 
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Gambar: 1.115. Desain Penelitian Tindakan Kelas. 
 

 
15.3. BEBERAPA PERMASALAHAN KHUSUS YANG SERING DIHADAPI GURU 

Bobbi De Porter (Ismail: 2011:40) berpendapat bahwa menulis adalah aktivitas 

seluruh otak yang menggunakan belahan otak kanan (emosional) dan belahan 

otak kiri (logika). Namun demikian terdapat berbagai hambatan yang muncul, 

manakala kita akan memulai menulis atau bahkan ketika kita sedang menulis. 

Hambatan-hambatan yang biasanya muncul bisa berasal dari internal dalam diri 

kita sendiri, atau dari eksternal yang berasal dari luar diri kita. Hal yang sering 

dirasakan oleh penulis (pemula atau mahir) adalah selalu mengalami kebuntuan 

dalam menulis (sindrom writer’s blok), dan pada saat itu kita membutuhkan 

penyegaran (refresh) dengan melakukan kegiatan lain tanpa memadamkan 

semangat dalam hati untuk terus menulis. 

Beberapa permasalahan khusus yang sering dihadapi guru, menurut Ismail 

(2011:42): 

1. Saya Bukanlah Penulis. 

Bisikan hati seperti itu, akan menimbulkan persepsi. Persepsi adalah proses 

yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. 

Persepsi bahwa “Saya Bukan Penulis” akan “Membunuh” semangat Anda 

REFLEKSI AWAL 
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dalam menulis. Ketika hati Mitra mengatakan “Tidak Akan Bisa”, yakinlah 

bahwa selamanya Mitra tidak akan bisa. Bigitupula ketika hati Mitra berbisik 

“Saya Bukan Penulis”, maka selamanya Mitra tidak akan pernah mencoba 

menulis dan menghasilkan tulisan. 

2. Sulit Memulai Tulisan. 

Hambatan yang kedua adalah sulit memulai. Setelah Anda memegang 

pulpen dan menyiapkan kertas, atau sudah berada di depan komputer untuk 

menulis, terkadang Mitra bingung harus memulainya dengan kata atau 

kalimat seperti apa? Mitra tertegun memikirkannya sampai melupakan ide 

atau gagasan yang akan dituangkan. Ujung-ujungnya Anda gagal menulis 

pada saat itu. Padahal, setiap hari bercakap-cakap dengan teman atau siapa 

pun tanpa harus berpikir lama untuk memulainya. Pembicaraan itu mengalir 

begitu saja meskipun kadang tidak runtut. Jika itu diterapkan dalam menulis, 

mungkin Anda tidak akan mengalami mandeg seperti itu. 

3. Sulit Mengakhiri Tulisan. 

Bagi penulis pemula, ternyata mengakhiri tulisanpun menjadi hambatan. 

Setelah bisa melewati rintangan dan mulai menulis, Anda akan dihadapi 

pada masalah meng akhiri tulisan. Biasanya para penulis pemula akan sangat 

bersemangat menuangkan ide-ide yang begitu deras mengalir. Akibatnya 

bingung bagaimana mengakhirinya. Tulisanpun menjadi tidak fokus dan 

bertele-tele’, Oleh karena itu, pembuatan Out Line peta pikiran, atau kerangka 

tulisan sangat dibutuhkan untuk membantu Anda mengakhiri tulisan. 

4. Merasa Tidak Bisa Menulis Hal-Hal Hebat. 

Anggapan ini dapat menjadi penghalang Anda dalam menulis. Sebelum 

menulis satu katapun Mitra sudah pesimis bahwa tulisan Mitra tidak 

berbobot. Apalagi jika merasa bahwa tidak ada pengalaman hebat yang 

pernah dialami. Anggapan ini jelas salah. Jika Mitra perhatikan, banyak 

tulisan-tulisan yang dianggap “Hebat” justru bermula dari yang sederhana. 

Yakinlah bahwa yang Mitra tulis itu adalah hal yang luar biasa. 

5. Tidak Punya Ide Orisinal 

Hambatan yang sering dihadapi saat akan memulai menulis adalah merasa 

tidak punya ide orisinal. Ide yang muncul dalam pikiran Anda takut dianggap 

meniru atau menjiplak ide orang lain. Ketahuilah bahwa tidak ada ide yang 

orisinal, dan tidak ada orang yang berpikiran orisinal, karena pemikiran 

orang selalu diwarnai pikiran orang lain. Sering Anda mendapatkan ide 
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dari membaca, mengamati atau menanggapi pembicaraan orang lain. Jadi 

bukanlah alasan untuk tidak menulis karena merasa tidak punya ide yang 

orisinal. 

6. Tidak Salah dan Malu-malu. 

Perasaan takut salah atau malu-malu juga dapat menghambat Anda pada 

saat akan memulai menulis. Anda menjadi serba hati-hati setiap kali akan 

menuliskan kalimat demi kalimat. Singkirkanlah perasaan takut salah itu, 

sebab siapapun pernah mengalami kesalahan. Justru Anda dapat belajar 

banyak dari kesalahan itu. Dalam menulis, Anda harus Learning By Doing. 

Selain itu, Andapun harus terbuka ketika tulisan Anda dibaca dan diapresiasi 

orang lain. 

7. Dihantui Panjangnya Tulisan. 

Anda sering menganggap bahwa tulisan yang baik itu adalah yang panjang. 

Hal ini membuat Anda dihantui oleh target halaman yang harus dicapai. 

Alhasil Anda akan merasa tidak mampu menulis sepanjang itu dan akhirnya 

urung menulis. Anggapan itu jelaslah keliru, karena pada saat menulis, 

Anda tidak boleh dihantui oleh jumlah halaman yang akan dicapai. Hal 

yang terpenting adalah selesaikan dahulu tulisanya sampai gagasan yang 

akan disampaikan dapat dituangkan semua. Barulah proses menambah dan 

mengurangi dapat dilakukan pada saat menyunting (mengedit) tulisan Anda 

tersebut. 

8. Merasa Rendah Diri. 

Menurut Rs.Rudatan (2006:105), perasaan rendah diri itu adalah kenyataan 

negatif yang sangat merusak. Jika perasaan itu terlalu kuat tertanam dalam 

pikiran bawah sadar, maka apapun yang dikerjakan menjadi tidak ada 

artinya. Lebih-lebih lagi jika perasaan itu diarahkan kepada orang lain. Sering 

Anda merasa rendah diri tidak bisa menulis karena membandingkannya 

dengan orang lain, dan Anda merasa tidak mampu serta tidak berkeinginan 

untuk mampu karena kalah sebelum bertanding. Anda langsung Shock dan 

“mengutuki” diri sendiri ketika tulisan Anda mendapat kritikan dari orang 

lain. Perasaan rendah diri itu semakin besar saja jadinya. 

9. Antara Menulis, Tugas Mengajar, dan Menyetrika. 

Dalam sebuah pelatihan menulis, seorang rekan Guru yang kebetulan duduk 

bersebelahan berbisik, “Wah, kalau saya mah mau nulis teh repot dengan 

nyetrika, jadi nggak konsen. Baru saja memegang pulpen untuk menulis, 
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pikiran melayang pada tumpukan pakaian yang belum disetrika. Belum 

lagi harus nyiapin materi untuk ngajar.” Bisa dibayangkan yang berbisik 

itu adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang berprofesi sebagai Guru. Selain 

menjalani profesinya sebagai Guru, ia juga harus mengurusi Rumah Tangga 

dan seisinya. Fisik dan pikirannya begitu lelah. Waktu 24 jam sehari sudah 

padat dengan berbagai jadwal kegiatan sehingga tidak ada waktu untuk 

menulis. Jangankan menyisihkan waktu untuk menulis, waktu yang ada 

pun terasa sangat kurang untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Hal-hal 

tersebut selalu menjadi hambatan pada saat akan memulai menulis. 

Hambatan-hambatan tersebut harus sedikit demi sedikit bisa diatasi 

agar Guru bisa menulis. Hal yang terpenting adalah bisa mengelola waktu 

se-efektif mungkin dan jangan terbelenggu dengan rutinisas pekerjaan 

sehari-hari, serta kobarkan terus semangat didalam hati untuk terus 

mencoba menulis, menulis dan menulis. Dan ingat akan tekad dari Stefen 

R.Covey (1999) dengan Tujuh Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif: (1). 

Jadilah Proaktif: artinya bukan hanya sekedar mengambil inisiatif, tatapi 

juga bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan sesuai prinsip dan nilai; 

(2). Mulai dengan tujuan akhir: artinya membentuk masa depan dengan 

menciptakan visi mental; (3). Dahulukan yang utama: artinya mengatur 

aktivitas berdasarkan urutan skala prioritas: sangat penting, penting, kurang 

penting, tidak penting; (4). Berpikir menang-menang (win-win solution): 

artinya mencari manfaat bersama dan saling menghormati dan bukan 

persaingan yang mematikan; (5). Beusaha memahami baru di pamaham: 

artinya menjadi pendengar yang baik membentuk hubungan yang sejati; (6). 

Wujudkan sinergitas: Artinya kerjasama yang kreatif, membentuk tim yang 

saling melengkapi; (7). Mengasah gergaji: Artinya upaya untuk memperbarui 

diri secara terus-menerus pada empat bidang dasar kehidupan, yaitu fisik, 

emosional dan spiritual (IQ.EQ, SQ), termasuk belajar sepanjang hayat (life 

long education), dan belajar untuk semua orang (education for all). 

Untuk mengatasi hambatan atau permasalahan tersebut Ismail (2011:46) 

memberikan beberapa tips, yaitu adalah sebagai berikut: 

(1). Tips memilih Topik. 

Sebelum memulai menulis, kita perlu menentukan topik bahasan terlebih 

dahulu. Supaya mudah untuk mengembangkannya, kita perlu menentukan 

topik dengan cara: (a). Pilihlah topik yang paling kita pahami; (b). Pilihlah 

topik yang dapat membangkitkan keinginantahuan kita; (c). Pilihlah topik 
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yang paling mengesankan secara pribadi; (d). Pilihlah topik yang paling 

membangkitkan hasrat. Jadi kita tidak perlu memilih topik-topik yang 

“hebat” dan berat jika kita menguasai. 

(2). Tips memulai tulisan. 

Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam 

memulai sebuah tulisan, adalah sebagai berikut: 

 Menggali pengalaman pribadi, kita yakin bahwa setiap orang 

mempunyai pengalaman pribadi yang unik. Selama ini, cerita pengalaman 

pribadi lebih banyak digunakan untuk menulis cerita fiksi (cerpen dan 

novel). Padahal tulisan ilmiah populer pun dapat diawali dengan cerita 

pengalaman sebagai contoh kasus. Pada laporan perjalanan (feature) 

juga didasarkan pada pengalaman. Dari pengalaman tersebut, kita 

dapat membahasnya secara panjang lebar. Pembuka tulisan itu akan 

menjadi pemantik pikiran unatuk mengeluarkan seluruh gagasan. 

Hasilnya Anda akan menulis secara mengalir begitu saja. Pengalaman- 

pengalaman yang Anda alami, sepahit apapun itu, jangan pernah 

dilupakan begitu saja. Pengalaman tersebut dapat menjadi “Sumur 

Ide” yang tidak pernah kering Dalam sebuah pelatihan menulis cerpen 

Naning pranoto, mengemukakan bahwa pengalaman itu sangat penting 

meskipun dalam cerita fiksi. Bahkan cerita fiksi harus berisi 70% 

pengalaman dan sisanya benar-benar khayalan. 

Dalam novel sefiktif Harry Potter pun terselip berbagai pengalaman 

J.K.Rowling sebagai pengarangnya. Beberapa bagian ceritanya dalam 

novel tersebut dilatar belakangi oleh pengalaman J.K.Rowling sendiri. 

Dalam pembelajaran di kelas, materi menuliskan pengalaman pribadi 

tersebut dilakukan pada saat siswa menuliskan pengalaman pribadi 

tersebut dilakuka pada saat siswa menulis catatan harian. Hanya saja, 

menuliskan setiap peristiwa yang dialami dalam buku catatan harian 

belum menjadi kebiasaan setiap siswa. Ada beberapa di antara siswa 

yang memang mempunyai buku harian (diary), catatan-catatan di 

dalam buku harian itu dapat dijadikan ide sekaligus sumber tulisan, 

dengan demikian kita tidak akan kesulitan untuk memulainya. 

 Memulai dengan kutipan. Untuk menghindari Block dalam menulis, kita 

dapat memenuhi tulisan dengan mengutip kata-kata bijak, peribahasa, 

atau mengutip pernyataan-pernyataan penting dari tokoh atau ahli. 

Kutipan tersebut sebagai pembuka jalan agar Anda lancar menuangkan 
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seluruh gagasan yang ada dalam pikiran. Selain itu, kutipan tersebut 

akan menarik perhatian dan meyakinkan pembaca bahwa tulisan ini 

memuat informasi yang penting. Jika tulisan yang Anda buat berupa 

cerita fksi. Anda dapat memulainya dengan deskripsi latar, tokoh, atau 

peristiwa. Anda dapat memulainya dengan deskripsi latar, tokoh,atau 

peristiwa. Anda juga dapat memulainya dengan Surprise, sehingga 

menarik perhatian pembaca. 

(3). Terinspirasi Gaya Penulisan 

Dapat diperlajari gaya (style) menulis para penulis mahir dengan membaca 

tulisan-tulisan mereka. Anda dapat mempelajari bagaimana penulis memulai 

tulisannya, bahasa yang digunakannya, cara pembahasannya dan sebagainya. 

Anda dapat terinspirasi oleh tulisan-tulisan tersebut dan menghasilkan 

gaya penulisan sendiri. Stephen D. Krashen mengatakan bahwa kita belajar 

menulis lewat membaca. Membaca sebagai kegiatan reseptif (bersifat 

menerima) dapat memberikan kemampuan dan memotivasi seseorang 

untuk menulis sebagai kegiatan produktifnya. Lebih khusus lagi, Stephen 

menjelaskan sebagai berikut: 

“Menurut hemat saya, penyembuhan dari krisis kemampuan baca-tulis ini 

terletak pada melakukan satu kegiatan. Kegiatan yang jarang dilakukan dalam 

kehidupan banyak orang, yaitu membaca, Khususnya, saya menyarankan 

membaca buku dengan jenis tertentu secara bebas dan sengaja”. 

Oleh sebab itu, membaca sangat penting sebagai modal menulis, jika 

dianalogikan, bahan bacaan itu ibarat bensin dan kegiatan membaca adalah 

mengisikan bensin itu ke dalam tangki. Jika tangki itu penuh maka kendaraan 

Anda akan melaju ke mana pun Anda arahkan. Membaca dalam pengertian 

luas bukan saja membaca tesis, melainkan membaca keadan dan peristiwa 

yang terjadi di sekitar Anda. 

(4). Tip Memperlancar Penulisan 

Di dalam Buku Quantum Learning, Bobby De Porter, menjelaskan kepada 

kita untuk memperlancar penulisan yakni sebagai berikut: 

 Mulailah secepatnya. 

Jika dalam pikiran Anda sudah banyak yang ingin dituliskan dan 

keinginan untuk menulis itu semakin kuat maka jangan ditundan lagi. 

Saat itu juga Anda harus berusaha menuliskannya. Paling tidak dapat 

menuliskan judul yang ada di dalam gagasan secara garis besar saja, 

agar ide tersebut tidak hilang. 
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 Berolahraga. 

Untuk menjaga kebugaran fisik dan pikiran, ada baiknya Anda 

melakukan olahraga ringan. Ini membuat Anda segar dan memberikan 

pasokan oksigen yang cukup bagi otak. Keudanya dapat membantu 

pikiran anda ketika menulis. 

 Cari waktu yang tepat. 

Beberapa penulis mempunyai jam biologis untuk menulis. Ada yang 

bersemangat ketika menulis pada pagi hari. Ada yang semangat menulis 

setelah orang-orang pergi tidur. Ada juga yang mengalokasikan waktunya 

beberapa jam setiap harinya hanyak untuk menulis. Temukanlah waktu 

yang tepat bagi Anda untuk menulis. 

 Gunakan warna-warni 

Ketika kita menulis Draf kasar, gunakan warna yang berbeda untuk 

tiap-tiap bagian atau gagasan. Ini dapat membantu Anda untuk melihat 

semua bagian kertas secara lebih baik. 

 Bacalah apa saja. 

Membaca membuat Anda bersentuhan dengan kehidupan, penggunaan 

bahasa dan gaya-gaya penulisan. Informasi yang diperoleh dari 

bahan bacaan dapat mempelancar proses penulisan. Anda tidak akan 

mengalami Block di tengan jalan. 

 Mengelompokkan pekerjaan. 

Untuk tulisan yang menuntu jumlah halaman yang banyak, seperti 

menulis buku, dibutuhkan napas panjang. Anda tidak mungkin 

menyelesaikan satu buku yang jumlahnya seratus halaman dalam waktu 

satu hari, Oleh karena itu dibutuhkan pengelompokkan bagian-bagian 

yang akan di tulis dan di kerjakan bagian demi bagian. 

 Putarlah musik. 

Musik dapat membuat Anda lebih rileks dan tenang. Musik sebenarnya 

berhubungan dan mempengaruhi kondisi fisiologis seseorang. Selama 

melakukan pekerjaan mental yang berat, tekanan darah dan denyut 

jantung akan cenderung meningkat. Gelombang-gelombang otak 

meningkat, dan otot-otot menjadi tegang. Sebaliknya, selama relaksasi 

dan meditasi, denyut jantung dan tekanan darah akan menurun, 

serta otot-otot mengendur. Biasanya, Anda akan sulit berkonsentrasi 

penuh. Kegiatan menulis yang melibatkan kerja otak dan konsentrasi 
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membutuhkan reileksasi. Menurut Dr. Georgi Lazanov, relaksasi 

yang diiringi dengan musik membuat pikiran selalu siap dan mampu 

berkonsentrasi. Musik yang paling membantu adalah musik klasik, 

seperti Bach, Handel, Pechelbel dan Vivaldi. 

(5). Tiga Huruf Yang Dapat Mengubah Dunia. 

Tiga huruf tersebut adalah IDE, yang sesungguhnya membuat tulisan itu 

berbicara. PTK merupakan proses pengkajian suatu masalah dalam suatu 

kelas melalui sistem daur ulang dari berbagai kegiatan. Daur ulang tersebut 

dapat dilaksanakan dengan bertolak pada hasil refleksi diri tentang adanya 

rasa tidak puas dalam diri Guru kaitannya terhadap kinerjanya sebagai 

seorang pendidik. Misalnya saja, seorang Guru menyadari rendahnya rata- 

rata nilai kelas belajar Siswa pada bidang studi yang ia ampu. Hal ini kemudian 

mendorong Guru untuk memikirkan kembali strategi pembelajaran, yang 

akan ia terapkan oleh Guru. 

 
 

15.4. MANFAAT/KEGUNAAN PTK: 

Berbagai macam manfaat/kegunaan dari PTK, yang dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

(1). PTK dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kualitas 

proses belajar mengajar, karena berasal dari inovasi pendidikan yang 

tumbuh dari permasalahan yang dihadapi seorang pendidik, baik itu Guru 

maupun Dosen. 

(2). PTK dapat menciptakan inovasi pendidikan yang tumbuh dari bawah, karena 

Guru dan Dosen adalah ujung tombak pelaksana pendidikan di lapangan. 

(3). Dengan PTK seorang tenaga pendidik akan menjadi lebih mandiri, dan 

percaya diri sehingga lebih berani mengambil inisiatif-inisiatif yang 

menurutnya dapat memberikan manfaat perbaikan proses pembelajaran di 

dalam kelas. 

(4). PTK juga dapat meningkatkan etos kerja Guru dan Dosen, karena dengan 

melakukan PTK secara kontinyu, Guru dan Dosen sebagai pekerja profesional 

tidak akan cepat berputus asa ataupun sebaliknya berpuas diri dengan apa 

yang telah dicapainya. 

(5). Manfaat lainnya dari kegiatan PTK ini adalah dapat dijadikan sumber 

masukan untuk pengembangan kurikulum yang lebih baik lagi. 
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5. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN PTK: 

PTK memiliki keunggulan dan kelemahan yang dapat di kategorikan sebagai 

berikut: 

(1). Keunggulan PTK: 

a. Karena PTK dilakukan di dalam kelas, sehingga dirasakan sangat praktis 

dan langsung relevan untuk situasi yang aktual; 

b. PTK memiliki kerangka kerja yang teratur; 

c. PTK harus berdasarkan pada observasi yang nyata dan objektif; 

d. PTK juga fleksibel dan aditif 

e. PTK dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran 

f. PTK dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas; 

g. PTK dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan atau 

profesionalisme Guru dan Dosen. 

(2). Kelemahan PTK: 

a. Kurang tertib ilmiah, karena validitas internal dan eksternalnya lemah; 

b. Tujuan penelitian PTK bersifat situasional; 

c. Sampelnya terbatas sehingga kurang representatif dan kontrolnya 

terhadap variabel bebas sangat sedikit. 

 
 

15.6. MENYUSUN PROPOSAL PTK. 

Dalam memilih masalah perlu diperhatikan, antara lain adalah: 

1. Jangan memilih masalah yang tidak dikuasai; 

2. Ambilah topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas; 

3. Pilih masalah yang dirasakan paling penting bagi Anda dan Siswa; 

4. Usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif; 

5. Kaitkan masalah PTK dengan prioritas rencana pengembangan sekolah. 
 
 

Format Proposal. 

Halaman Judul 

Halaman Pengesahan 

Rancangan Pelaksanaan PTK: 
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1. Judul 

2. Latar Belakang Masalah; 

3. Permasalahan; 

4. Cara Pemecahan masalah; 

5. Tujuan dan manfaat PTK 

6. Kerangka Teoritis dan Hipotesis 

7. Rencana Penelitian 

a. Penataan Penelitian 

b. Faktor yang diselidiki 

c. Rencana Kegiatan 

d. Data dan Cara pengumpulan data 

e. E.Tim Peneliti 

8. Jadwal Penelitian 

9. Rencana Anggaran 
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Glosarium 
 

 

 
Abstrak 

Adalah tidak berwujud; tidak berbentuk; ikhtisar (karangan, laporan, dan 

sebagainya), ringkasan, intisari. 

Akademik 

Adalah segala sesuatu yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan 

kelembagaan pendidikan tinggi kurang lebih tiga tahun lamanya yang 

mendidik tenaga profesi 

Analog 

Adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang 

berlainan. 

Analisis 

Adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya dengan cara 

membanding-bandingkan, menjabarkan, dan mengkaji lebih rinci. 

Artikel 

Adalah sebuah karya tulis ilmiah seseorang yang di muat di surat kabar, 

majalah, jurnal, dan sebagainya. dengan tujuan agar bisa diketahui dan di 

baca oleh semua orang. 

Borang 

Adalah formulir wawancara terstruktur yang dipergunakan untuk 

pengambilan data dalam penelitian kuantitatif. 
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Das sein 

Adalah kenyataan atau kondisi yang ada saat ini. 

Das solleh 

Adalah kondisi yang diharapkan (ideal) oleh semua orang 

Deduktif 

Adalah cara berpikir seseorang didalam penelitian dari yang umum ke 

khusus 

Deskripsi 

Adalah pengkajian fenomena secara lebih rinci dan lebih lanjut. 

Domain 

Adalah ranah atau wilayah sesuatu berada, yang mana tempatnya tersebut 

tidak dapat digantikan oleh sesuatu yang lain. 

Efisien 

Adalah melakukan pekerjaan yang benar, sesuai standar operasional 

prosedur sehingga dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan, 

yang berkaitan dengan target dan output. 

Efektif 

Adalah melakukan pekerjaan dengan benar, sehingga dapat mencapai tujuan 

dan harapan yang diinginkan. 

Eksplanasi 

Adalah mengkaji hubungan sebab akibat diantara dua fenomena atau lebih 

Eksplorasi 

Adalah suatu rangkaian kegiatan menjelajahi, sebagai upaya untuk 

membuktikan keberadaan suatu fenomena. 

Empiris 

Adalah penelitian berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari 

penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. 

Etnografi 

Adalah studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara 

alamiah disebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk 

memahami budaya tertentu dari sisi pandang pelaku. 

220 



 

 

 
 
 

Glosarium 

 

Evaluasi 

Adalah proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti terhadap 

sesuatu objek. 

Fenomena 

Adalah segala sesuatu yang berbentuk keadaan dan suasana ataupun 

pemandangan yang diminati atau disukai dan menjadi perhatian kita. 

Fokus 

Adalah cara pandang dan pemikiran yang terpusat kepada sesuatu yang 

ingin di ketahui dan dilakukan penelitian. 

Generalisasi 

Adalah segala sesuatu yang diteliti dan hasilnya dapat menjadi simpulan 

umum dari suatu kejadian, dan dapat bermanfaat untuk umum. 

Hipotesis 

Adalah dugaan sementara tentang bagaimana benda, peristiwa, kenyataan, 

atau variabel itu terjadi. 

Induktif 

Adalah cara berpikir dari khusus ke umum yang diterapkan pada penelitian 

kualitatif untuk mengembangkan suatu teori. 

Inquiry 

Adalah suatu kegiatan yang mengarah kepada penyelidikan atau pemeriksaan 

terhadap sesuatu kejadian yang dianggap menyimpang. 

Justified 

Adalah kemantapan suatu rumusan 

Kausal 

Adalah hubungan sebab akibat antara variabel terikat dengan variabel bebas. 

Konjektur 

Adalah naluriah seorang manusia yang merupakan fakta apresiasi individu 

terhadap lingkungan di sekitarnya. 

Karakteristik 

Adalah ciri-ciri sesuatu benda atau keadaan yang lebih rinci. 

Kuesioner 

Adalah sederetan pertanyaan-pertanyaan tertutup atau terbuka yang 

disebarkan kepada responden penelitian dalam rangka prose pengambilan 

data. 
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Komponen 

Adalah bagian dari keseluruhan suatu benda atau suatu peristiwa yang lebih 

kecil 

Konsep 

Adalah sekelompok fakta atau gejala yang akan diteliti. 

Multiplier effect 

Adalah efek atau dampak yang berganda dari suatu peristiwa atau kejadian 

terhadap kejadian lainnya. 

Modul 

Adalah suatu cara pengorganisasian materi pelajaran yang memperhatikan 

fungsi pendidikan. 

Observasi 

Adalah pengamatan langsung di lokasi penelitian. 

Opini 

Adalah persepsi orang terhadap suatu permasalahan. 

Penelitian Kualitatif 

Adalah metode penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena atau 

gejala sosial, untuk selanjutnya di hasilkan sebuah teori atau mengembangkan 

teori yang dapat di transferability. 

Penelitian Kuantitatif 

Adalah metoden penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel secara random, 

pengumpulan data mengguanakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat angka/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesi atau teori dan 

hasilnya dapat digeneralisasikan. 

Paradigma 

Adalah sudut pandang seseorang dalam melihat sesuatu keadaan atau 

peristiwa. 

Reduksi 

Adalah suatu kegiatan analisis data di dalam penelitian kualitatif dengan 

cara merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat 

kategorisasi , berdasarkan huruf besar dan huruf kecil, dan angka, yang 

semuanya itu dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. 
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Renovasi 

Adalah suatu kegiatan perbaikan secara totalitas. 

Sinopsi 

Adalah ikhtisar karangan ilmiah yang biasanya diterbitkan bersama-sama 

dengan karangan ilmiah tersebut yang menjadi dasar sinopsi itu. 

Teori 

Adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, di 

dukung oleh data dan argumentasi, penyelidikan eksperimental yang 

mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, dan 

argumentasi. 

Triangulasi 

Adalah proses pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif dengan meng 

gabungkan ke tiga teknik pengumpulan data, melalui observasi, dekomentasi 

dan wawancara. 

Transferability 

Adalah hasil penelitian kualitatif, bisa berlaku dan diberlakukan di tempat 

lain makakala tempat lain yang dimaksud memiliki ciri-ciri yang sama 

dengan tempat atau subjek penelitian. 

Variabel 

Adalah sesuatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan 

perubahan. 
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