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FOKUS KAJIAN

1. Makna kebenaran ilmiah.

2. Berbagai pendekatan untuk memperoleh

kebenaran ilmiah.

3. Konsep dasar penelitian.

4. Kriteria penelitian yang baik

5. Fungsi penelitian.

6. Ruang lingkup penelitian pendidikan

7. Etika penelitian

8. Pengembangan diri pendidikan dan

tenaga kependidikan bidang penelitian.



MAKNA KEBENARAN ILMIAH

1. Kebenaran ilmiah (scientific truth) adalah

pernyataan tentang kebenaran suatu objek

atau kegiatan berdasarkan atas kajian atau

kegiatan ilmiah (rasional, empirik, dan

sistematik).

2. Dua teori kebenaran, yaitu koherensi

(relevan dengan sebelumnya) dan

korespondensi (sesuai realita).

3. Kebenaran ilmiah bisa ditempuh melalui

pendekatan nonilmiah dan ilmiah.



PENDEKATAN MENCARI KEBENARAN

1. Secara inherent, pengetahuan yang benar
atau kebenaran dapat dicapai manusia,
baik melalui pendekatan nonilmiah
maupun pendekatan ilmiah.

2. Pendekatan nonilmiah, berupa akal sehat,
prasangka, intuisi, penemuan kebetulan
dan coba-coba, dan pendapat otoritas
ilmiah dan pikiran kritis.

3. Pendekatan ilmiah, berupa penelitian
ilmiah.



AKAL SEHAT (COMMON SENSE)

1. Akal sehat merupakan serangkaian konsep dan

bagan konseptual yang dipakai manusia untuk

kepentingan hidupnya.

2. Konsep merupakan suatu kata atau pernyataan

yang mengandung abstraksi yang

digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus.

3. Bagan konsep merupakan seperangkat konsep

yang dirangkaikan dengan dalil-dalil hipotesis

dan teoretis.

4. Akal sehat dapat menunjukkan sesuatu yang

benar dan biasanya banyak dipakai orang awam,

namun seringkali menyesatkan.



PRASANGKA

1. Pencapaian kebenaran melalui akal sehat dapat

dipengaruhi oleh kepentingan orang yang

melakukannya, yang cenderung berubah

menjadi prasangka.

2. Orang bukan lagi melihat sesuatu yang terjadi

di depannya sebagai akibat dari berbagai hal,

akan tetapi cenderung mengkambing hitamkan

orang lain atau menyokong sesuatu pendapat.

3. Orang sering tidak mengendalikan keadaan

yang juga dapat terjadi pada keadaan lain.



INTUISI

1. Orang membenarkan suatu gejala yang ada di
sekitar mereka dan/atau menentukan pendapat
mengenai sesuatu berdasarkan atas pengetahuan
yang langsung atau diperoleh secara cepat
melalui proses yang tak disadari atau yang tak
dipikirkan lebih dahulu.

2. Dengan intuisi orang memberikan penilaian
tanpa didahului suatu renungan, sehingga
hasilnya sulit dipercaya karena tidak melalui
langkah-langkah yang sistematis dan terkendali.

3. Pendekatan yang demikian seringkali disebut
sebagai pendekatan “a priori”, yang mungkin
cocok dengan penalaran, akan tetapi belum tentu
cocok dengan pengalaman atau data empiris.



PENEMUAN KEBETULAN DAN COBA-COBA

1. Penemuan secara kebetulan banyak terjadi 
sepanjang kehidupan manusia dan bahkan 
hasilnya sangat bermanfaat. 

2. Meskipun demikian, hal ini belum bisa dikatakan 
sebagai metode ilmiah karena tanpa rencana, tak 
pasti, tak sistematis, dan tak terkendali.

3. Penemuan coba-coba tanpa adanya rancangan 
yang sistematis sebelumnya akan memperoleh 
sesuatu kondisi tertentu atau pemecahan 
masalah. 

4. Penemuan yang demikian ini pada umumnya tak 
efektif dan tak terkendali. 



PENDAPAT OTORITAS ILMIAH DAN PIKIRAN KRITIS

1. Otoritas ilmiah adalah orang-orang 

yang biasanya telah menempuh 

pendidikan formal tertinggi dan 

berpengalaman kerja ilmiah dalam 

suatu bidang tertentu. 

2. Seringkali pendapat mereka diterima, 

walaupun tak benar selamanya. 

Mengapa demikian ? 

3. Salah satu penyebabnya adalah hanya 

didasarkan atas pemikiran logis.



MASALAH

JAWABAN

BAGAIMANA ?

KONSEP PENELITIAN



PENELITIAN ILMIAH

1. Penelitian merupakan telaah 

terkendali, yang memuat dua hal yaitu 

logika proses berpikir dan informasi 

empirik. 

2. Logika berpikir berupa langkah-

langkah sistematis dalam penelitian.  

3. Informasi empirik berupa data-data 

yang menggambarkan apa yang terjadi 

di lapangan.



PENELITIAN ILMIAH

Scientific Approach

Logic Observation

1. Scientific theory; deals with the logical aspects of 
science.

2. Data collection; deals with the observation aspects of 
science.

3. Data analysist; looks at patterns of observations and 
compares the logical with the actual



HUBUNGAN BERPIKIR ILMIAH, PENELITIAN, DAN 

PROPOSAL PENELITIAN

Langkah berpikir 
ilmiah

Merumuskan 
masalah

Merumuskan 
hipotesis

Verifikasi data 
untuk uji hipotesis

Menarik 
kesimpulan

Langkah-langkah 
penelitian

Proposal  penelitian

Konseptualisasi masalah 
penelitian, sehingga jelas 
rumusan dan ruang lingkup 
masalah, dan batasan konsep 
dan batasan operasional

Berpikir rasional dalam 
mengkaji teori berkenaan 
dengan masalah penelitian, 
kerangka berpikir untuk 
mengajukan hipotesis 
penelitian

Pengumpulan data untuk 
pemecahan masalah

Pengujian hipotesis atau 
menjawab masalah

Menerima (tak ditolak) atau 
menolak hipotesis atau 
penolakan jawaban masalah

Pendahuluan
1. Latar belakang masalah
2. Identifikasi masalah
3. Pembatasan masalah
4. Perumusan masalah
5. Definisi operasional
6. Tujuan dan manfaat penelitian

Kajian teori dan kerangka berpikir
1. Pembahasan teori
2. Hasil penelitian yang relevan
3. Kerangka berpikir
4. Hipotesis penelitian

Metodologi penelitian
1. Metode dan desain
2. Subyek penelitian
3. Teknik pengumpulan data
4. Teknik analisis data



PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Berisi sejarah dan peristiwa yang terjadi pada obyek yang akan diteliti, tetapi peristiwa (das 

seins) itu tampaknya ada penyimpangan dari standar keilmuan (das solen).

Rumusan Masalah

Dinyatakan dalam kalimat tanya

Identifikasi masalah

Semua masalah yang ada pada obyek penelitian dikemukakan, baik masalah yang akan diteliti 

maupun tidak. Tunjukkan hubungan masalah satu dengan masalah yang lain.

Batasan masalah

Pembatasan terhadap beberapa variabel yang dipandang esensial berdasarkan tujuan penelitian.



CARA MENGEMBANGKAN/KAJI TEORI

1. Mendefinisikan problem penelitian secara 

cermat

2. Membaca sumber bacaan yang relevan

3. Memilih dan mengkaji secara mendalam 

referensi/jurnal yang relevan

4. Mencari kata kunci

5. Menjelaskan dan membaca sumber utama 

yang relevan



METODE PENELITIAN

Metode 

penelitian

Pendekatan

Subyek

Instrumen

Analisis 

data

Kuantitatif  & 

kualitatif

Populasi – Sampel 

Tes & non tes 

Kuantitatif  & 

kualitatif



CRITERIA OF GOOD RESEARCH

1. Clearly – defined research purpose.

2. Clearly – explained research process.

3. Systematic planning and execution.

4. High ethical standards.

5. Clearly – articulated findings.

6. Limitations frankly revealed.



FUNGSI PENELITIAN

1. Ada dua fungsi penelitian; pengembangan ilmu dan 
perbaikan praktik.

2. Pengembangan ilmu dikenal dengan penelitian murni.

3. Perbaikan praktik,dikenal dengan penelitian terapan.

4. Dalam konteks penelitian pendidikan, kedua fungsi 
tersebut memunculkan diri; pengembangan ilmu, 
pemecahan masalah, perumusan kebijakan, dan 
penunjang pembangunan.



PURPOSES OF DOING RESEARCH

1. Reporting/exploring.

2. Descriptive.

3. Explanatory.

4. Predictive.



ETIKA PENELITIAN

1. Etika penelitian mempersoalkan tentang 
“akankah kesalahan fisik dan psikologis 
mempengaruhi hasil penelitian?”

2. Ada beberapa prinsip etika penelitian, yaitu; 
proteksi kesalahan, jaminan keterpercayaan, dan 
menghindari kecurangan

3. Riset dengan anak kecil berbeda perlakuannya 
daripada dengan orang dewasa



BIDANG KAJIAN PENELITIAN PENDIDIKAN

1. Organisasi dan manajemen. 

2. Pembiayaan.

3. Mutu/pembelajaran.

4. Guru

5. Sarana dan prasarana

6. Sistem evaluasi



LEARNING

PROCESES
RAW MATERIAL

(Participants)

INSTRUMENTAL INPUTS

1. Curriculum

2. Facilitator (capacity & integrity)

3. Audiovisual Aids

4. Facilities

ENVIRONMENTAL INPUTS

1. Regulation & Policy

2. Demography

3. Political, economic, social change

4. Science & technology development

5. Etc

OUTPUTS OUTCOMES



KAITAN KOMPETENSI PROFESIONAL PENDIDIK 

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN 

KEGIATAN PENELITIAN

1. Pendidik dan tenaga kependidikan wajib memiliki 
4 kompetensi profesional.

2. Keempat kompetensi profesional tersebut tidak 
sekedar bersifat “given”, tetapi diupayakan.

3. Pengembangan diri merupakan salah satu bentuk 
peningkatan kualitas 4 kompetensi profesional, 
terutama yang berupa kegiatan penelitian.
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