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RESEARCH 
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What is Research? 

• Penelitian (Research) dapat didefinisikan 

sebagai  usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan yang dilakukan 

dengan menggunakan metode-metode 

ilmiah.  

• Atau, rangkaian kegiatan ilmiah dalam 

rangka pemecahan suatu permasalahan. 



Fenomena Sehari-hari 



Fenomena Sehari-hari 



Fenomena Sehari-hari 



Fenomena Sehari-hari 



Fenomena Sehari-hari 



Fenomena Sehari-hari 
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Elements of the Scientific Method 

 Empirical Approach 

 Observation 

 Questions 

 Hypotheses 

 Experiments 

 Analysis 

 Conclusion 

 Replication 



Kriteria Riset ilmiah 

• Berdasarkan pada fakta 
– Maksudnya berdasarkan fakta yang nyata bukan kira-

kira, legenda dan semacamnya. 

• Bebas dari prasangka 
– Maksudnya bebas dari sudut pandang yang subyektif 

tetapi benar-benar berdasarkan alasan dan bukti 
yang lengkap dengan pembuktian yang obyektif. 

• Menggunakan analisis 
– Maksudnya masalah harus dicari sebab-sebabnya 

serta pemecahannya dengan menggunakan analisis 
yang logis. 



Kriteria Riset ilmiah 

• Menggunakan hipotesis 
– Sebenarnya hipotesis ini hanya berguna dalam hal 

membantu peneliti dalam hal menuntun jalan 
pikirannya untuk mencapai hasil penelitiannya. 

• Menggunakan ukuran yang obyektif 
– Maksudnya selama melakukan proses penelitian, 

tahapan-tahapan hasil yang dicapai dapat diukur 
dengan alat ukur obyektif. 

• Menggunakan teknik kuantifikasi 
– Maksudnya dalam pemakaian data yang masih dapat 

dikuantifikasikan harus dilakukan pengkuantifikasian 
itu. Jauhi ukuran-ukuran seperti sejauh mata 
memandang, menurut hati nurani dan sebagainya. 



Untuk menilai kualitas penelitian yang baik 

ada beberapa kriteria:  

1. Memiliki tujuan yang jelas, berdasarkan pada 
permasalahan tepat. 

2. Menggunakan landasan teori yang tepat dan metode 
penelitian yang cermat dan teliti. 

3. Mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. 

4. Dapat didukung (diulang) dengan menggunakan riset-riset 
yang lain, sehingga dapat diuji tingkat validitas dan 
reliabilitasnya . 

5. Memiliki tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi  

6. Bersifat obyektif, artinya kesimpulan yang ditarik harus 
benar-benar berdasarkan data yang diperoleh dilapangan  

7. Dapat digeneralisasikan, artinya hasil penelitian dapat 
diterapkan pada lingkup yang lebih luas  
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Stages in the Research Process 

Define 

Problem 

Planning a  

Research Design 

Planning 

a Sample 

Gathering 

the Data 

Processing and 

Analysing the Data 

Conclusions 

and Report 


