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KATA PENGANTAR

Tuhan yang maha kuasa telah mengaruniakan hikmat dan pengetahuan kepada manusia, seb-
agaimana dikemukakan oleh Nabi Sulaiman. Dengan berbekal hikmat dan pengetahuan itulah 
manusia selalu berpikir dan berpikir, karena manusia pada umumnya tidak pernah puas dan se-

lalu berupaya untuk peroleh yang lebih baik dari apa yang sudah diperoleh. Dalam kondisi seperti itulah 
manusia melakukan berbagai tindakan ilmiah yang diawali dari pengidentifi kasian berbagai masalah yang 
dihadapi, lalu masalah tersebut ingin diselesaikan. Itulah hakikat dari penelitian.

Melakukan penelitian sebagaimana dikemukakan tidaklah mudah, bahkan dalam pengalaman penu-
lis membimbing mahasiswa sarjana, magister bahkan doktor sekalipun banyak yang kesulitan menyele-
saikan studinya karena kesulitan melakukan penelitian untuk tugas akhir yang dibebankan pihak kampus. 
Terdorong dari kondisi seperti itulah penulis terbeban menulis buku sederhana ini untuk dapat memberikan 
panduan untuk melakukan penelitian, khususnya penelitian kuantitatif.

Bukunya ini secara garis besar terbagi dalam tiga bagian yaitu hakikat penelitian, proses peneli-
tian dan pelaporan penelitian. Hakikat penelitian diawali dengan penyajian konsep dasar penelitian, yang 
menjelaskan apa, bagaimana dan untuk apa dan bagaimana prosedur penelitian dilaksanakan. Bagian ini 
juga menjelaskan pentingnya pemahaman berbagai teoretik yang akan menghantarkan peneliti memahami 
secara konsepsional permasalahan yang dihadapi.

Selanjutnya, peneliti akan merancang penelitian yang diawali dengan penelaahan berbagai variabel 
yang akan diteliti, pengajuan rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Didasarkan atas variabel peneli-
tian, masalah dan hipotesis peneliti dapat memilih pendekatan penelitian yang akan dilakukan, menentukan 
populasi dan sampel penelitian, penyusunan instrumen atau kuesioner serta ujicoba instrumen tersebut, 
persiapan pengumpulan data di lapangan, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.
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Bagian terakhir adalah pelaporan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan dengan baik dan benar 
tidaklah berarti jika tidak dilaporkan dengan sistematis. Oleh karenanya buku ini ditutup dengan penyusu-
nan laporan penelitian. 

Sasaran pembaca buku ini adalah para peneliti ilmu-ilmu sosial, khususnya administrasi, ekonomi, 
komunikasi, sosiologi, politik, kebijakan publik dan bidang ilmu sosial lainnya. Untuk memudahkan para 
pembaca memahami buku ini, diberikan contoh-contoh yang relevan. Meskipun diakui bahwa dalam buku 
ini masih banyak terdapat kelemahan, oleh karenanya dengan kerendahan hati penulis mengapresiasi ber-
bagai kritik, saran dari para pembaca yang budiman, sehingga dapat disempurnakan di waktu yang akan 
datang. Kritik dan saran dapat dikirimkan melalui surat elektronik lijan2005@yahoo.com.

Penulis berterima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan buku ini 
sehingga dapat menyelesaikan dan menghadirkannya ke hadapan para pembaca, khususnya rekan-rekan 
mahasiswa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalaskan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. 
Akhirnya, penulis berharap karya sederhana ini dapat bermanfaat... Semoga!
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