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PENELITIANPENELITIAN
• Suatu penyelidikan yang sistematis

untuk meningkatkan sejumlah
pengetahuan (Buckley)

• Suatu usaha yang sistematis dan
terorganisasi untuk menyelidiki
masalah tertentu yahng memerlukan
jawaban



TujuanTujuan melakukanmelakukan
penelitianpenelitian

• Untuk memperoleh pengetahuan
yang dapat menjawab pertanyaan
atau memecahkan masalah.



MengapaMengapa melakukanmelakukan
penelitianpenelitian

• Refleksi dari proaktif manusia untuk
meningkatkan pengetahuannnya
tentang sesuatu.

• Dorongan dari keinginan reaktif
manusia untuk menjawab
pertanyaan atau memecahkan
masalah dalam kehidupan.



KarakteristikKarakteristik PenelitianPenelitian

•Tujuan Penelitian
•Metode-Metode Penelitian
•Penelitian dan Ilmu



TujuanTujuan PenelitianPenelitian

•Untuk mengembangkan
pengetahuan (tujuan jangka
panjang)

•Untuk memecahkan masalah
(tujuan jangka pendek)



MetodeMetode--MetodeMetode penelitianpenelitian

•Penyelisikan secara
sistematis memerlukan
metode-metode. Metodelogi
penelitian berisi pengetahuan
yang mengkaji mengenai
metode yang digunakan
dalam penelitian.



PenelitianPenelitian dandan IlmuIlmu
• Penelitian merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk mengembangkan
pengetahuan.

• Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang 
memiliki kriteria tertentu.

• Penelitian merupakan operasionalisasi dari
metode yang digunakan untuk memperoleh
pengetahuan ilmiah atau yang disebut
metode ilmiah.

• Metode ilmiah adalah cara atau prosedur
untuk memperoleh pengethuan yang 
disebut ilmu.



KARAKTERISTIK ILMUKARAKTERISTIK ILMU
• Rasional yaitu pengetahuan disusun

dengan menggunakan pikiran dan masuk
akal (ada penalaran).Logika menjadi
tumpuan.

• Teruji yaitu Pengetahuan yang disusun
berdasarkan fakta atau fenomena. Ada
fakta empiris.Dengan demikian dari sisi ini
ilmu adalah sebagai pengetahuan yang 
tersusun berdasarkan segala sesuatu yang 
berada dalam jangkauan pengalaman
manusia.



RasionalismeRasionalisme Dan Dan 
EmpirismeEmpirisme

• Rasionalisme adalah pendekatan
memperoleh pengetahuan dengan
menggunakan penalaran.

• Rasionalisme memberikan konsistensi
pengetahuan.

• Empirisme adalah pendekatan
memisahkan pengetahuan berdasarkan
fakat/fenomena dengan yang tidak
berdasarkan fakat.

• Rasionalime harus didukung oleh
empirisme.



DuaDua KriteriaKriteria utamautama
pengetahuanpengetahuan IlmiahIlmiah

•Ada konsistensi dengan
pengetahuan berikutnya.

•Ada kesesuaian antara
pengetahuan yang 
dikembangkan dengan fakta
di lapangan.
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