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Stages in the Research Process 

USULAN  
PENELITIAN 

Define 
Problem 

Planning a  
Research Design 

Planning 
a Sample 

Gathering 
the Data 

Processing and 
Analysing the Data 

Conclusions 
and Report 



KONSEP DASAR 

• Rancangan penelitian (Desain Penelitian) 
adalah suatu rencana yang harus dibuat oleh 
calon peneliti sebelum terjun ke lapangan 
untuk mengumpulkan data dan informasi 
yang kemudian diolah. 

• Isi Rancangan terdiri dari aspek konsepsional 
dan aspek operasional 



DESAIN PENELITIAN 

• Penyusunan Desain Penelitian dilakukan 
setelah kita menetapkan topik (judul 
penelitian yang akan dilaksanakan). 

• Desain penelitian memaparkan apa, 
mengapa, dimana, siapa, berapa sumber 
daya yang dibutuhkan, dan bagaimana 
masalah tersebut diteliti 

 



MENGAPA PERLU DESAIN PENELITIAN? 

• Karena sebuah penelitian memerlukan 
pedoman, terutama bagi peneliti 

• Karena penelitian memerlukan batasan-
batasan 

• Karena keterbatasan yang ada pada 
peneliti atau objek yang akan diteliti 

• Agar pihak lain bisa mengikuti 



PENGELOMPOKAN DESAIN 

PENELITIAN dan PERTANYAAN2-NYA 



1. Desain penelitian dilihat dari perumusan masalahnya. 

1. Penelitian eksploratif 

2. Peneltian uji hipotesis 

2. Desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data 

1. Penelitian pengamatan 

2. Peneltian Survai 

3. Desain penelitian dilihat dari pengendalian variabel-variabel oleh 
peneliti 

1. Penelitian eksperimental  

2. Penelitian ex post facto  

4. Desain penelitian menurut tujuannya 

1. Penelitian deskriptif 

2. Penelitian komparatif 

3. Penelitian asosiatif 

5. Desain penelitian dilihat dari lingkungan studi dapat dikelompokan 

menjadi 3 yaitu: Penelitian deskriptif 

1. Studi Lapangan  

2. Experimen Lapangan 

3. Experimen Laboratorium 

 



 Apa permasalahan utama sehingga perlu dilakukan 
penelitian? 

 Apakah tujuan dilaksanakannya penelitian ? 

 Apakah datanya bisa diperoleh ? 

 Apakah kita mempu untuk melakukan penelitian dilihat dari 
biaya, tenaga, waktu dan latar belakang teori ? 

 Apakah dapat memperoleh untuk mendapatkan ijin 
penelitian? 

 Berapa banyak informasi yang sudah kita peroleh ? 

 Apakah masih perlu dilakukan studi pendahuluan ? 

 Apa output dari penelitian ? 

Berkaitan Dengan Masalah/Topik 



• Teori-teori apa yang dapat mendukung 
penelitian ? 

• Dari mana kita dapat teori-teori pendukung 
penelitian ? 

• Apakah sudah ada penelitian terdahulu yang 
relevan ? 

• Bagaimana bentuk kerangka pemikiran 
penelitian ? 

Berkaitan Dengan Teori 



• Apa atau siapa Objek dari penelitiannya ? 

• Apa alasan ilmiiah pemilihan objek tersebut ? 

• Bagaimana kerangka sampelnya 

• Berapa banyak sampel yang akan digunakan dan 
bagaimana penentuannya ? 

• Dimana survei atau penelitian akan dilakukan ? 

 

Berkaitan Dengan Objek Penelitian 



Kerangka Sample 

Sebuah daftar yang beisikan semua informasi 
dari setiap anggota/unsur dari populasinya. 

 

Contoh :  

populasinya Mhs SI Gunadarma 

Kerangka sampel harus berisi daftar semua 
mahasiswa SI UG, lengkap mulai nama, NPM, 
Alamat, IPK, dst. 



Kerangka Sample 



Berkaitan dengan Penentuan Variabel 
dan Sumber Data 

1. Variabel apa saja yang akan diteliti ? 

2. Apakahvariabel tersebut bisa langsung 
diketahui, ataukah memerlukan dimensi 
untuk mengukurnya ? 

3. Dari mana data akan kita peroleh ? 

 



1. Data apa saja yang harus dikumpulkan ? 

2. Bagaimana instrumen untuk mengumpulkan data ? 

3. Siapa yang akan mengumpulkan data ? 

4. Berapa biaya untuk mengumpulkan data ? 

5. Berapa tenaga yang diperlukan untuk mengumpulkan data ? 

6. Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi untuk 
mengumpulkan data ? 

7. Kapan data harus mulai dikumpulkan dan kapan batas 
akhirnya ? 

8. Berapa lama ? 

 

Berkaitan Dengan Data dan 
Pengumpulannya 



1. Bagaimana format untuk tabulasi data ? 

2. Siapa yang akan menabulasi data ? 

3. Berapa lama proses tabulasi data ? 

4. Alat analisis apa yang akan digunakan ? 

5. Sofware apa yang akan digunakan untuk analisis 
data ? 

6. Bahasa Pemrograman apa yang akan digunakan 

Berkaitan dengan Analisis Data 



• Bagaimana format laporan penelitian ? 

• Siapa saja yang akan membaca laporan ? 

• Berapa banyak laporan akan digandakan ? 

• Berapa kali presentasi hasil penelitian dilakukan ? 

• Kepada siapa presentasi hasil penelitian 
dilakukan ? 

 

Berkaitan dengan Laporan 



Tugas Pertemuan 4 

Buatlah Desain Penelitian Saudara. 

1. Topik Penelitian  : ………. 

2. Jenis penelitian   : ………. 

3. Masalah yg melatar belakangi dipilihnya Topik 

        : ………. 

4. Dst…ikuti pertanyaan2 dalam materi ke-4 ini, 
sesuaikan dengan bidang ilmu Saudara 

 


