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Metodologi
Penelitian
Pertemuan 1
Disampaikan oleh: Budi Setiawan Pendahuluan

• Metodologi: sekumpulan peraturan, kegiatan, dan
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu

• Penelitian: suatu penyelidikan yang sistematis untuk
meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan
suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk
menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban

Karakteristik Penelitian

• Metodologi penelitian adalah ilmu pengetahuan yang 
mengkaji ketentuan mengenai metode-metode yang 
digunakan dalam penelitian

• Penelitian dan ilmu merupakan operasionalisasi dari
metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan
ilmiah

• Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan
yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan
atau dapat memecahkan suatu permasalahan

Metodologi vs Metode ?

• Metodologi lebih bersifat general. 
• Metodologi adalah sistem panduan untuk memecahkan

persoalan, dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, 
tugas, metode, teknik dan alat. 

• Metode berada di dalam metodologi
• Metode lebih berkenaan dengan teknis saja dari

keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. 
• Dalam konteks penelitian, yang termasuk metode adalah

teknik penggalian data, teknik pengolahan data, 
penentuan populasi serta sampel dan sejenisnya.
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6 Langkah Pemecahan
Masalah

1. Definisikan masalah
2. Analisis Sebab-sebab potensial
3. Identifikasi solusi yang memungkinkan
4. Pilih solusi terbaik
5. Susun rencana tindakan
6. Implementasi dan Evaluasi

Definisikan Masalah

• Definisikan masalah dengan jelas
• Tidak menimbulkan/ memiliki banyak persepsi
• Mendefinisikan secara aktual dalam bentuk tulisan

Analisis Sebab-sebab
Potensial

• Identifikasikan sebab-sebab potensial
• Tentukan sebab-sebab yang paling memungkinkan
• Identifikasikan akar penyebab yang sesungguhnya

Identifikasi Solusi yang 
Memungkinkan

• Bangkitkan gagasan dan alternatif untuk pemecahan
masalah

• Optimalisasi kreativitas intisari pemecahan masalah
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Pilih Solusi Terbaik

• Keputusan harus dibuat dalam memilih solusi terbaik
• Pemilihan solusi terbaik sebaiknya didasari pada data 

empiris dan pengalaman sebelumnya

Susun Rencana Tindakan

• Tindakan apa?
• Dari mana memulainya?
• Siapa yang melakukan?
• Kapan? 
• Bagaimana caranya?

Implementasi & Evaluasi

• Rencana tindakan dapat dimodifikasi bila diperlukan
• Misalnya karena implementasi yang dianggap tidak

sesuai dengan apa yang telah direncanakan
• Mengikuti implementasi Rencana Tindakan dan

mengevaluasi perkembangannya, dapat memastikan
solusi telah diterapkan sekaligus dengan bermacam-
macam perubahan.

Paradigma Penelitian

• Paradigma Kuantitatif
• Paradigma Kualitatif
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Paradigma Kuantitatif

• Paradigma tradisional, positivis, eksperimental, empiris.
• Menekankan pada pengujian teori-teori melalui

pengukuran variabel penelitian dengan angka dan
melakukan analisis data dengan prosedur statistik

• Realitas obyektif
• Peneliti independen terhadap fakta yang diteliti
• Bebas nilai dan tidak bias
• Pendekatan deduktif.
• Pengujian teori dan analisis kuantitatif

Paradigma Kualitatif

• Pendekatan konstruktifis, naturalistis (interpretatif), atau
perspektif postmodern.

• Menekankan pada pemahaman mengenai masalah-
masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi
realitas.

• Realitas bersifat subyektif dan berdimensi banyak.
• Peneliti berinteraksi dengan fakta yang diteliti.
• Tidak bebas nilai dan bias.
• Pendekatan induktif.
• Penyusunan teori dengan analisis kualitatif.

Kriteria penelitian ilmiah

• Dapat menyatakan tujuan dengan sejelas-jelasnya
• Menggunakan landasan teoritis dan metode pengujian data 

yang relevan
• Mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dari telaah teoritis

atau berdasarkan pengungkapan data
• Telah mempunyai kemampuan untuk diuji ulang
• Memilih data dengan tepat sehingga hasilnya dapat dipercaya
• Menarik kesimpulan secara obyektif
• Melaporkan hasil secara parsimony
• Hasil penelitian dapat digeneralisasi.

Berpikir Ilmiah untuk
menghasilkan metode ilmiah

• Merumuskan masalah
• Mengajukan hipotesis
• Melakukan verifikasi dan analisis data
• Menarik kesimpulan
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Flowchart
Etika Periset pada
Responden

• Lindungi hak-hak responden
• Jelaskan secara langsung tujuan dan manfaat dari riset

agar responden maklum
• Perizinan/ persetujuan dari responden
• Responden tidak sekedar “habis manis sepah dibuang”

Etika Periset pada Klien

• Terkait persaingan, klien mungkin tidak ingin
identitasnya diketahui

• Klien berhak mendapatkan hasil studi yang berkualitas

Etika Klien

• Tidak meminta periset untuk mengubah data, 
mengartikan data dari segi yang menguntungkan, 
menghilangkan bagian yang dianggap merugikan

• Reputasi dan nama baik adalah aset tak berwujud yang 
sangat bernilai harganya
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Riset Bisnis & 
Manajemen

• Terdapat keterkaitan antara riset, bisnis, dan peran
manajemen dalam pengambilan keputusan

• Permasalahan bisnis akan dikelola oleh manajemen
dengan dukungan informasi yang efektif, salah satunya
adalah hasil riset

Terima Kasih

• Budi Setiawan
• Cibinong – Bogor 
• http://manajemen2000.wordpress.com
• boeditea@gmail.com


