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TUJUAN PEMBELAJARAN 

•Mahasiswa memahami tentang penelitian dan proses 
berfikir ilmiah 

Tujuan 
Instruksional 

Umum 

•Mahasiswa memahami arti penelitian 

•Mahasiswa memahami tujuan penelitian 

•Mahasiswa memahami aktivitas penelitian 

•Mahasiswa memahami jenis-jenis penelitian 

•Mahasiswa memahami proses berfikir ilmiah 

•Mahasiswa memahami langkah-langkah berfikir ilmiah 

Tujuan 
Instruksional 

Khusus 



ARTI DAN TUJUAN PENELITIAN 

• Suatu proses untuk menemukan, 
mengembangkan dan melakukan 
verifikasi terhadap suatu peristiwa / 
pengetahuan dengan menggunakan 
metode ilmiah 

Arti 
Penelitian 

• Untuk menanggapi, memecahkan dan 
menyelesaikan suatu masalah secara 
ilmiah 

Tujuan 
Penelitian 



AKTIVITAS PENELITIAN 

Proses 
pelaksanaan 

melalui 
pendektan 

atau metode 
ilmiah 

Usaha pengujian 
secara kritis, teliti 
dan detail untuk 

menentukan sifat, 
kedudukan dan 

hakikat dari suatu 
masalah 

Mencari cara 
pemecahan 

masalah dengan 
jalan yang paling 
efisien dan efektif 



JENIS-JENIS PENELITIAN 

•Penelitian dasar 

•Penelitian 
terapan 

Tujuan 
Esensial 

•Penelitian 
Laboratorium 

•Penelitian 
Lapangan 

•Penelitian 
Perpustakaan 

Tempat 
Pelaksanaan 



JENIS-JENIS PENELITIAN  (2) 

•Penelitian 
Eksploratif 

•Penelitian 
Pengembangan 

•Penelitian 
Verifikatif 

Tujuan 
Utama 

•Penelitian 
deskriptif 

•Penelitian 
Inferensial 

Taraf 

•Penelitian historis 
dokumenter 

•Penelitian 
Eksperimental 

Proses 
Berlangsung 



JENIS-JENIS PENELITIAN  (3) 

• Pendidikan 

• Sejarah dan 
kebudayaan 

• Bisnis dan ekonomi 

• Pertanian, perkebunan, 
kehutanan 

•Hukum 

•dll 

Bidang 

• Penelitian penemuan 
fakta 

• Penelitian interpretasi 
kritis 

• Penelitian lengkap 

Jenis 
Aktivitas 



Penelitian menurut Tujuan 

Esensial 

Penelitian Dasar 

• Bertujuan untuk 
menemukan suatu 
generalisasi atau 
keumuman dan 
berusaha 
menemukan dalil-
dalil atau teori-teori 
yang berlaku secara 
umum 

Penelitian Terapan 

• Bertujuan untuk 
menyajikan data 
yang dapat 
digunakan secara 
praktis di bidang 
kehidupan sehari-hari 



Penelitian menurut Tempat 

Pelaksanaan 

Penelitian 
Laboratorium 

•Dilakukan 
dalam suatu 
tempat khusus 
untuk 
mengadakan 
studi ilmiah dan 
kerja ilmiah 

Penelitian 
Lapangan 

•Dilakukan 
dengan 
maksud untuk 
memecahkan 
masalah-
masalah praktis 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

Penelitian 
Perpustakaan 

•Dilakukan untuk 
mengumpulkan 
data dan 
informasi 
dengan 
literatur tertulis 
yang terdapat 
di dalam 
perpustakaan 



Penelitian menurut Tujuan 

Utama 
Penelitian 
Eksploratif 

•Bertujuan 
mendapatkan ide 
baru dan 
memperdalam 
suatu 
pengetahuan 
dengan maksud 
merumuskan 
masalah secara 
lebih rinci atau 
untuk 
mengembangkan 
hipotesis 

Penelitian 
Pengembangan 

•Bertujuan untuk 
memperluas dan 
menggali lebih 
dalam suatu 
realitas atau 
problem yang 
sudah ada 

Penelitian Verifikatif 

•Dilakukan untuk 
menguji 
kebenaran suatu 
peristiwa yang 
sebelumnya sudah 
pernah diteliti 



Penelitian menurut Taraf 

Pembahasan 

Penelitian Deskriptif 

•Melukiskan, memaparkan, 
menuliskan dan 
melaporkan suatu 
keadaan tanpa menarik 
suatu kesimpulan umum 
atau tidak untuk 
menciptakan teori baru 

Penelitian Inferensia 

•Melukiskan, memaparkan, 
melaporkan sampai 
dengan mengambil suatu 
kesimpulan umum dari 
masalah yang dibahas 
yang dapat digunakan 
sebagai dasar untuk 
meramalkan dan 
membuat tindakan praktis 
atas peristiwa yang akan 
datang 



Penelitian menurut Proses 

Pelaksanaan 

Penelitian Historis 
Dokumenter 

•Dilakukan dengan 
maksud untuk 
menetapkan status 
data sejarah di masa 
lampau 

Penelitian Eksperimental 

•Dimaksudkan untuk 
menentukan suatu 
hubungan terhadap 
suatu peristiwa yang 
didasarkan pada 
hubungan sebab 
akibat dengan 
beberapa (alternatif) 
kondisi 



Penelitian menurut Jenis 

Aktivitas 

Penelitian 
Penemuan Fakta 

•Bertujuan 
menemukan fakta 
tanpa 
mengadakan 
suatu generalisasi 

Penelitian 
Interpretasi Kritis 

•Bertujuan untuk 
mengungkapkan 
suatu pemikiran 
mengenai suatu 
masalah dalam 
bentuk uraian 
yang kritis dan 
logis  

Penelitian Lengkap 

•Bertujuan untuk 
melakukan 
generalisasi 
berdasarkan fakta 
yang ada, 
kemudian 
melakukan 
interpretasi yang 
kritis sekaligus 
mencari metoda 
pemecahan 



PROSES BERFIKIR ILMIAH 

ANALITIS 

•Proses penarikan kesimpulan 
didasarkan pada logika deduktif 

SINTETIS 

•Proses penarikan kesimpulan 
didasarkan atas logika induktif 



•Menarik kesimpulan dimulai dari 
pernyataan-pernyataan umum menuju 
pernyataan-pernyataan khusus, dengan 
menggunakan penalaran (berfikir rasional) 

Deduktif 

•Proses berfikir dimulai dari fakta atau data 
khusus berdasarkan pengamatan langsung 
di lapangan atau pengamatan empiris 
yang diolah, dikaji untuk kemudian ditarik 
maknanya dalam bentuk pernyataan atau 
kesimpulan yang bersifat umum 

Induktif 



LANGKAH-LANGKAH BERFIKIR 

ILMIAH 

 Menetapkan (mendefinisikan) dan 

menganalisa masalah 

 Menetapkan kriteria untuk pemecahan 

masalah yang dihadapi 

 Mengajukan usulan-usulan kemungkinan 

pemecahan masalah 



LANGKAH-LANGKAH BERFIKIR 

ILMIAH  (2) 

 Mengadakan evaluasi dari beberapa 

kemungkinan pemecahan yang diajukan 

atau diusulkan 

 Memilih suatu alternatif pemecahan yang 

paling efektif dan efisien 

 Merencanakan tindakan yang harus 

dilakukan 
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   Quiz 

Click the Quiz button to edit this object 



   Simulation 

Click the Simulation button to edit this object 



   Interaction 

Click the Interaction button to edit this object 


