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METODOLOGI PENELITIAN



PENDAHULUAN

BJ-IPB

Ciri khas manusia adalah memiliki rasa ingin tahu.

Setelah ia memperoleh ilmu pengetahuan tentang

sesuatu, maka disusul lagi untuk ingin tahu lebih

lanjut sampai puas. Begitulah seterusnya, karena

tingkat kepuasan manusia tidak pernah berhenti

sampai ditemukannya tingkat kepuasan maksimum

dalam mendapatkan sesuatu sesuai Hukum

Gossen. Usaha untuk memperoleh jawaban

mengenai suatu masalah dengan re-search

(pencarian yang terus-menerus).



BJ-IPB

Banyak masalah penelitian (mis: pengaruh dana 

desentralisasi thd perekonomian daerah) tetapi tidak 

mengetahui bagaimana mengenali, memilih, dan 

merumuskan masalah yang layak untuk sebuah penelitian;

Ada beberapa rancangan penelitian (research design) beserta 

instrumen pengumpulan datanya tetapi kurang mengetahui 

rancangan penelitian yang cocok untuk masalah 

penelitiannya;

Banyak alat analisis data tetapi mereka bingung memilih alat 

analisis yang dapat memberikan informasi sehingga terjawab 

masalah penelitiannya.

perlu memahami Metodologi Penelitian 



Penelitian adalah suatu proses belajar (usaha) untuk

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu

pengetahuan atau utk memperoleh jawaban masalah.

Kebenaran ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, misalnya: 

secara kebetulan, proses mencoba-coba, dan penelitian

ilmiah.

Penelitian ilmiah (scientific research) : proses belajar yang terarah

Peneliti harus bersifat objektif dalam mencari jawaban suatu

permasalahan, dan prosedur yang dilakukannya harus jelas, 

sistematis, dan terkontrol.
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Metodologi Penelitian: ilmu (studi) ttg sistem atau tata cara

untuk melaksanakan penelitian.  

Yang dibahas metode-metode ilmiah

Penelitian Ekonomi: Proses penyelidikan utk

menemukan sesuatu yg baru, menerapkan,

mengembangkan, dan menguji kebenaran sesuatu

pengetahuan yg telah ada yg berkaitan dgn ekonomi

dgn menggunakan metode-metode ilmiah tertentu sbg

dasar untuk mewujudkan tujuan dan menemukan

jawaban dari persoalan yg dihadapi.



Jenis Penelitian:
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1. bidang keilmuan.

2. tempat pelaksanaannya: laboratorium, 
perpustakaan, langsung di masyarakat.

3. pemakaiannya: murni/dasar, dan terapan.

4. tujuan.: explorative, developmental, and 
verification (causal) research.

5. taraf: descriptive, and inferential research.

6. pendekatannya: cross sectional & time series 
research.



Manfaat Penelitian:
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1. Membantu manusia meningkatkan 
kemampuannya dalam menginterpretasi-
kan fenomena-fenomena sosial/ekonomi 
yang kompleks dan saling berkaitan.

2. Dapat mengatasi persoalan-persoalan 
sosial/ekonomi yg dihadapi.

3. Mengembangkan ilmu (ekonomi dll).

Rekomendasi
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•Proses Penelitian (re-search): berlangsung
terus menerus, sejalan dengan kebutuhan
manusia.

•Peneliti harus mampu menarik pelajaran dari
setiap pengalaman penelitian (evaluation) 
guna lebih memperbaiki penelitian
selanjutnya (recommendation).

Teori/Model/

Hipotesis

Fakta

(Empiris)

Induktif

Deduktif



Proses Belajar Secara Iteratif
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Tahapan Penting dalam Penelitian:
1.Topik dan merumuskan masalah.

2.Review teori dari berbagai referensi, sehingga
dapat menurunkan hipotesis

3.Menentukan rancangan penelitian (research 
design), yaitu rencana kerangka kerja studi yg
digunakan sbg petunjuk dlm pengumpulan data dan
analisis data.

4.Pengumpulan data; baik Primer (survei atau
eksperimen) atau Sekunder.

5.Analisis data.

6.Perumusan kesimpulan dan menyiapkan laporan.
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Bagian Pembuka (PROPOSAL): lembar judul, lembar pengesahan, KATA PENGANTAR, 

DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL (jika ada), DAFTAR GAMBAR (jika ada), dan DAFTAR 

LAMPIRAN (jika ada).

Bagian Isi

I. Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1,4 Kegunaan Penelitian

II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran 

2.1 Tinjauan Teori-Teori

2.2 Penelitian Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

III. Metode Penelitian.

IV. Rencana Sistematika Penulisan

V. Rencana Pelaksanaan (sebagai pelengkap, jika diperlukan)

5.1 Jadwal Pelaksanaan

5.2 Biaya Penelitian

Bagian Penutup: DAFTAR PUSTAKA, dan LAMPIRAN

• Identifikasi Masalah

• Perumusan Masalah

• Pembatasan Masalah

Dapat dalam Bab Tersendiri jika

relatif kompleks dan panjang



Semoga bermanfaat
Sampai ketemu di topik yang lain

Terima kasih
(Salam, BJ)

Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor
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I.  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang pemilihan masalah.  Sebaiknya fenomena 
masalah dikupas dgn baik dgn menyajikan informasi (data) yg akurat. 

1.2 Perumusan Masalah: uraian identifikasi atau spesifikasi masalah 
yg menjadi pokok bahasan, kemudian dirumuskan atau disusun dlm 
bentuk ‘kalimat tanya’, jadi berupa pertanyaan2 yg akan dijawab dlm 
penelitian.

1.3 Tujuan Penelitian: uraian apa yg akan dilakukan atau diperoleh 
dlm Tesis ini berdasarkan masalah yg dirumuskan sebelumnya.

1.4 Kegunaan Penelitian: manfaat hasil penelitian yg diharapkan, 
misal utk perkembangan teori & penerapan-nya, pembuat kebijakan, 
atau utk institusi tertentu.



Bagian Isi:
II.  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.1 Tinjauan Teori-teori: uraian teori & konsep yg relevan dgn masalah yg 

dirumuskan, termasuk membahas kontroversi antara teori atau konsep (jika 

ada).  Jika cukup kompleks, bagian tinjauan teori ini dapat terdiri dari beberapa 

sub-judul.

2.2 Penelitian-Penelitian Terdahulu, yg telah dilakukan sebelumnya utk masalah 

yg sama (relevan) saja.

2.3 Kerangka Pemikiran, disusun relevan dgn identifiksi masalah.  Dpt disajikan 

dlm bentuk flow-chart atau model (verbal, matematika atau statistik), yg 

mengungkapkan rumusan masalah lebih jelas lagi beserta pemecahan 

masalahnya; dan/atau keterkaitan dari semua tujuan penelitian, shg 

memudahkan menyusun metode penelitian.

2.4 Hipotesis: uraian/rumusan jawaban sementara mengenai permasalahan, 

berdasarkan landasan teori atau konsep & hasil penelitian-penelitian terdahulu 

yg relevan.
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Susunan dan Cakupan ISI TESIS



Bagian Isi:
III.  METODE PENELITIAN
Uraian tahapan penelitian atau research design utk menjawab permasalahan, yg dpt terdiri dari 

beberapa sub-bab tgt jenis penelitiannya, misalnya: bahan (sumber data) atau lokasi dan waktu 

penelitian, pemilihan sampel, metode pengumpulan data (survei atau percobaan), instrumen 

pengukuran data (kuesioner, wawancara, observasi), dan metode analisis.

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Judul dari subbab-subbabnya dpt disusun berdasarkan masalah yg diuraikan.  Penyajian hasil dpt

dlm bentuk tabel, grafik, atau gambar lainnya, spy mudah diinterpretasi dlm pembahasan.  

Interpretasi disajikan dgn bahasa yg efisien dan efektif serta dpt diperbandingkan dgn hasil2 

penelitian atau referensi yg relevan.

V.   KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan; ditarik dari hasil analisis dan interpretasinya mengacu pada tujuan dan hipotesis

penelitian.  Dengan kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian.

Saran, berisi rekomendasi yg merupakan konsekuensi logis dari kesimpulan utk

diimplementasikan atau utk penelitian lebih lanjut.
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Susunan dan Cakupan ISI TESIS



III. METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat

2. Sumber Data (Primer atau sekunder)

3. Rancangan Pengumpulan Data (populasi vs
sample; unit observasi & variabel2 yg diamati , 
survei vs percobaan)

4. Variabel dan Definisi Operasional

5. Instrumen Penelitian (kuesioner, wawancara, 
observasi, alat) utk Data Primer

6. Metode Sampling (utk data primer)

7. Teknik/Metode Analisis
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atau Metodologi Penelitian?



Buku dalam proses editing akhir
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