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Kodrat Manusia:
– Ingin tahu

– Berusaha mencari jawaban: mengamati, mempelajari, 
meneliti, mencoba memberi jawaban atas hal-hal yg 
belum diketahuinya ..dst

– ……. hingga lahirlah ilmu pengetahuan

Science began as soon as man started to ask 
question (ilmu dimulai sejak manusia 
mengajukan pertanyaan.)

Research is the repeated search to the unknown 
(penelitian adalah mencari kembali hal-hal yang 
belum diketahui)

Ilmu (science) termasuk pengetahuan 
(knowledge). Pengetahuan lebih luas drpd ilmu.



Pada dasarnya cara-cara

memperoleh

kebenaran/pengetahuan tdd:

I. Metode Tradisional / Metode

Non Ilmiah

II. Metode Modern / Metode

Ilmiah



Cara Tradisional/Non Ilmiah

1. TRIAL AND ERROR (CARA COBA SALAH)

CARA COBA – COBA INI DILAKUKAN DENGAN

MENGGUNAKAN KEMUNGKINAN DALAM

MEMECAHKAN MASALAH DAN APABILA

KEMUNGKINAN TERSEBUT TIDAK BERHASIL,

DICOBA KEMUNGKINAN YANG LAIN. APABILA

KEMUNGKINAN KEDUA INI GAGAL, DICOBA

KEMUNGKINAN KETIGA, DST SAMPAI MASALAH

TSB DPT TERPECAHKAN.



2. CARA KEKUASAAN / OTORITA

PENGETAHUAN TSB DIPEROLEH BERDASARKAN
PADA OTORITA ATAU KEKUASAAN BAIK
TRADISI, OTORITA PEMERINTAH, OTORITA
PEMIMPIN AGAMA, MAUPUN AHLI ILMU
PENGETAHUAN.

PADA PRINSIPNYA ORANG LAIN MENERIMA
PENDAPAT YG DIKEMUKAKAN OLEH ORANG
YANG MEMP. OTORITA TANPA TERLEBIH
DAHULU MENGUJI ATAU MAMBUKTIKAN
KEBENARANNYA, BAIK BERDASARKAN FAKTA
EMPIRIS ATAUPUN PENALARANNYA SENDIRI.



3. BERDASARKAN  PENGALAMAN  PRIBADI

PENGALAMAN MERUPAKAN SUATU CARA UTK

MEMPEROLEH PENGETAHUAN (KEBENARAN).

HAL INI DILAKUKAN DGN CARA MENGULANG

KEMBALI PENGALAMAN YG DIPEROLEH

DALAM MEMECAHKAN PERMASALAHAN YG

DIHADAPI PD MASA YANG LALU.



4. MELALUI JALAN PIKIRAN

DALAM MEMPEROLEH KEBENARAN
PENGETAHUAN MANUSIA TELAH
MENGGUNAKAN JALAN FIKIRANNYA, BAIK
MELALUI INDUKSI MAUPUN DEDUKSI.

– INDUKSI : PROSES PENARIKAN
KESIMPULAN YANG DIMULAI DARI
PERNYATAAN – PERNYATAAN KHUSUS KE
PERNYATAAN YANG BERSIFAT UMUM.

– DEDUKSI : PROSES PEMBUATAN
KESIMPULAN DARI PERNYATAAN –
PERNYATAAN UMUM KE KHUSUS.



SILOGISME:

– ST BTK DEDUKSI YG MEMUNGKINKAN SESEORANG
UTK DAPAT MENCAPAI KESIMPILAN YANG LEBIH
BAIK.

– BENTUK BERFIKIR DEDUKSI YG TERATUR TDD
TIGA PERNYATAAN :

PREMIS MAYOR

PREMIS MINOR

KONKLUSI

CONTOH :

SEMUA ANAK YG STATUS GIZINYA BAIK CERDAS
(P.MAYOR)

RULI STATUS GIZINYZ BAIK (P. MINOR)

JADI RULI ADALAH ANAK YG CERDAS (KONKLUSI)



1. SILOGISME KATEGORIS

PROSES BERFIKIR DG MELAKUKAN PENYELIDIKAN

IDENTITAS (KESAMAAN) ATAU DIVERSITAS

(PERBEDAAN) 2 KONSEP OBJEKTIF, DGN

MEMBANDINGKANNYA KETIGA KONSEP SECARA

BERTURUT – TURUT.

CONTOH :

- SEMUA PENDERITA MALARIA MENGALAMI

KEKURANGAN DARAH

- PAK ALI PENDERITA MALARIA

- PAK ALI KEKURANGAN DARAH



2. SILOGISME HIPOTESIS

– DIMANA PREMIS MAYORNYA MERUPAKAN
PERNYATAAN HIPOTESIS. DAN PREMIS
MINORNYA MENGAKUI ATAU MENOLAK SALAH
SATU ATAU BAGIAN DARI PREMIS MAYOR
TERSEBUT.

1) S. H. KONDISIONAL

DIMANA PREMIS MAYORNYA BBTK SUATU
KEPUTUSAN BERSYARAT, YG DIRUMUSKAN DGN
KATA – KATA : JIKA, APABILA ATAU MAKA

CONTOH :

– APABILA MINAH MENDAPATKAN IMUNISASI
POLIO, IA TIDAK CACAD.

– MINAH TIDAK CACAD

– JADI MINAH TELAH MENDAPAT IMUNISASI
POLIO



2) S. PEMISAHAN

DIMANA PREMIS MAYORNYA BBTK HIPOTESIS YG
BERSIFAT MEMISAHKAN

CONTOH :

– DIDI ATAU DUDUNG YG KEKURANGAN GIZI

– DIDI BERAT BADANNYA NORMAL

– JADI DUDUNG KEKURANGAN GIZI

3) S. PENGHUBUNGAN

DIMANA PREMIS MAYORNYA BBTK PERNYATAAN YG
MENGHUBUNGKAN

CONTOH :

– TIDAK MUNGKIN IBU HAMIL YANG GIZINYA
BAIK MENDERITA ANEMIA

– IBU ANI HAMIL GIZINYA BAIK

– JADI IBU ANI TIDAK MENDERITA ANEMIA.



Metode Penelitian Ilmiah



Cara Modern dlm Memperoleh Pengetahuan
Cara ini disebut „Metoda Penelitian Ilmiah‟, atau lebih 

populer disebut Metodologi Penelitian (Research 

Methodology). 

Cara ini dikembangkan oleh Francis Bacon (1561 – 1626), yg 

mengembangkan metoda berfikir induktif. 

Mula2 ia mengadakan pengamatan lgsg thd gejala2 alam 

atau kemasyarakatan. Kmdn hasil pengamatannya tsb 

dikumpulkan dan diklasifikasikan, dan akhirnya diambil 

kesimpulan umum.



– Kemudian dikembangkan oleh Deobold Van
Dallen.

– Ia mengatakan bahwa dalam memperoleh
kesimpulan dilakukan dgn mengadakan
observasi lgsg, dan membuat pencatatan2 thd
semua fakta sehubungan dgn obyek yg
diamatinya.

– Pencatatan ini mencakup 3 hal pokok, yakni :



1. Segala sesuatu yg positif, yakni gejala ttt
yg muncul pd saat dilakukan
pengamatan.

2. Segala sesuatu yg negatif, yakni gejala
ttt yg tidak muncul pd saat dilakukan
pengamatan.

3. Gejala2 yg muncul secara bervariasi,
yaitu gejala2 yg berubah–ubah pd
kondisi–kondisi ttt.



– Berdasarkan hasil pencatatan2 ini kmdn
ditetapkan ciri2 / unsur2 yg pasti ada pd
sesuatu gejala. Selanjutnya hal tsb dijadikan
dasar pengambilan kesimpulan atau
generalisasi.

– Prinsip2 umum yg dikembangkan Bacon ini
dijadikan dasar utk mengembangkan metode
penelitian yg lebih praktis. Selanjutnya
diadakan penggabungan antara proses berfikir
deduktif–induktif–verivikatif spt yg dilakukan
oleh Newton dan Galileo.



– Akhirnya lahir suatu cara melakukan 
penelitian, yang dewasa ini dikenal dengan 
metode penelitian ilmiah (scientific research 
method).



METODA ILMIAH

Metode penelitian sebagai suatu cara untuk 
memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan 
atau pemecahan suatu masalah, pada 
dasarnya menggunakan metode ilmiah.



– John Dewey: “How We Think” (1910)
=> langkah2 pemecahan suatu masalah adalah
sbb :

A. Merasakan adanya suatu masalah atau
kesulitan, dan masalah atau kesulitan ini
mendorong perlunya pemecahan.

B. Merumuskan dan atau membatasi masalah/
kesulitan tsb. Didlm hal ini diperlukan

observasi utk mengumpulkan fakta yg
berhubungan dgn masalah itu.



C. Mencoba mengajukan pemecahanan 
masalah/kesulitan tsb dlm btk hipotesis. 
Hipotesis2 ini  merupakan pernyataan yg 
didasarkan pd suatu perkiraan atau
generalisasi utk menjelaskan fakta ttg 
penyebab masalah tsb.

D. Merumuskan alasan2 dan akibat dari
hipotesis yang dirumuskan secara

deduktif.



E. Menguji hipotesis yg diajukan, dgn 
berdasarkan fakta2 yg dikumpulkan 
melalui penyelidikan atau penelitian. 
Hasil pembuktian hipotesis ini bisa 
menguatkan hipotesis (hipotesis diterima), 
dan dpt pula memperlemah hipotesis, 
(hipotesis ditolak). Dari langkah terakhir ini 
selanjutnya dpt dirumuskan pemecahan 
masalah yg tlh dirumuskan tsb.



– Almack (1939) metode ilmiah adalah
suatu cara menerapkan prinsip–prinsip
logis terhadap penemuan, pengesahan
dan penjelasan kebenaran.

– Dengan demikian maka penelitian pada
dasarnya adalah proses penerapan
metode ilmiah tersebut yang hasilnya
adalah ilmu (kebenaran).



Kriteria metode ilmiah tdd:

A. Berdasarkan fakta

– Informasi2 atau keterangan yg akan
diperoleh penelitian, baik yg akan
dikumpulkan maupun dianalisis hendaknya
berdasarkan fakta–fakta atau kenyataan2,
bukan berdasarkan pemikiran–pemikiran
sendiri atau dugaan–dugaan.



B. Bebas dari prasangka

– Penggunaan fakta atau data dalam metode 
ilmiah hendaknya berdasarkan bukti yang 
lengkap dan objektif, bebas dari 
pertimbangan2 subjektif. Oleh sebab itu 
metode ilmiah ini harus bersifat bebas dari 
prasangka2 atau dugaan2.



C. Menggunakan prinsip analisis

– Fakta atau data yg diperoleh melalui penggunaan metode
ilmiah tidak hanya apa adanya. Fakta serta kejadian2
tersebut harus dicari sebab akibatnya atau alasan2 dgn
menggunakan prinsip analisis.

D. Menggunakan hipotesis

– Hipotesis atau dugaan (bukti) sementara diperlukan utk
memandu jalan pikiran ke arah tujuan yg dicapai. Dgn
hipotesis penelitian akan dipandu jalan pikirannya ke arah
mana hasil penelitiannya akan dianalisis.



E. Menggunakan ukuran objektif

– Pelaksanaan penelitian atau pengumpulan 
data harus menggunakan ukuran2 yang 
objektif. Ukuran tidak boleh dinyatakan 
berdasarkan pertimbangan–pertimbangan 
subjektif (pribadi).



Secara visual proses perkembangan ilmu pengetahuan tsb 
merupakan kerangka2 metode ilmiah

Metoda Deducto- Hipotetico Verifikatif
deduksi : berdasarkan pengalaman2 atau teori2

atau dogma yang bersifat umum 
dilakukan dugaan atau hipotesis

Hipotesis : dugaan sementara yang ditarik 
berdasarkan teori, dogma atau 
pengalaman2

Verifikasi : proses pembuktian utk hipotesis2 yg 
telah disusun melalui kegiatan 
penelitian

Induksi : hasil penelitian tsb disusun ke dalam 
suatu teori yg umum



Langkah2  Umum Yg Digunakan 
Dalam Metode Ilmiah Mencakup :

A. Memilih dan atau mengidentifikasi masalah

– Memilih masalah penelitian memang tidak
mudah, -> diperlukan pemikiran2 yg cermat.

– Utk mempermudah pemilihan masalah, hrs
byk membaca buku2, baik yg mencakup
teori maupun hasil2 penelitian lain.

– Pengalaman2 lapangan pun sgt membantu
dlm pemilihan masalah penelitian.



2. Menetapkan tujuan penelitian

– Setelah masalah telah dipilih (ditetapkan),
selanjutnya tujuan penelitian dirumuskan.

– Tujuan penelitian pd hakikatnya adalah suatu
pernyataan ttg informasi (data) apa yg akan
digali melalui penelitian tsb.



3. Studi  literatur

– Utk memperoleh dukungan teoritis thd 
masalah penelitian yg dipilih, maka peneliti 
perlu byk membaca buku2 literatur. 

– Dpt berupa buku teks (teori) maupun hasil2 
penelitian orang lain, majalah journal, dsb. 

– Studi literatur = tinjauan teoritis, akan 
mempermudah dlm merumuskan kerangka 
konsep penelitian.



4.Merumuskan kerangka konsep
penelitian

– Agar memperoleh gambaran secara jelas
kearah mana penelitian itu berjalan, atau
data apa yg dikumpulkan, perlu
dirumuskan kerangka konsep penelitian.

– Kerangka konsep penelitian pd hakikatnya
adalah suatu uraian dan visualisasi konsep –
konsep serta variabel–variabel yg akan
diukur (diteliti).



5. Merumuskan hipotesis

– Agar analisis hasil penelitian itu terarah, 
maka perlu dirumuskan hipotesis terlebih 
dahulu. 

– Hipotesis pada hakikatnya adalah dugaan 
sementara thdp terjadinya hubungan 
variabel yg akan diteliti.



6. Merumuskan metode penelitian

– Dlm merumuskan metode penelitian ini
mencakup jenis dan metode penelitian yg
akan digunakan, populasi dan sampel
penelitian, cara (metode) dan alat ukur
(pengumpulan data), serta rencana analisis
data.

7. Pengumpulan data
– Pengumpulan data dilaksanakan

berdasarkan cara dan alat pengumpulan
data seperti diuraikan di atas.



8. Mengolah dan menganalisis data
– Setelah data telah terkumpul maka tahap

selanjutnya adalah mengolah dan
menganalisis data. Pengolahan dan analisis
data dpt dilaksanakan secara manual atau
dgn bantuan komputer.

9. Membuat laporan
– Laporan penelitian pd dasarnya adalah

penyajian data. Artinya dlm laporan hasil
penelitian akan disajikan data hasil
penelitian tsb.




