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Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya buku ini. Penelitian 
dibutuhkan dalam kalangan akademisi dan praktisi baik dalam penyelesaian masalah maupun 

pengembangan ilmu. Penelitian memiliki prosedur-prosedur atau metode yang harus dipenuhi untuk 
memenuhi kaidah ilmiah. Pemenuhan tersebut memerlukan kaidah-kaidah atau pedoman yang dapat 
dipelajari secara keilmuan atau disebut dengan metodologi penelitian. Buku ini disusun dengan 
memberikan pemahaman tentang jenis, desain dan teknik-teknik dalam melakukan penelitian. 
Beberapa masalah yang sering dihadapi dalam penelitian adalah alasan penelitian yang tidak relevan 
atau ilmiah, kesulitan penentuan sampel serta jumlahnya yang disebabkan populasi yang tanpa 
diketahui secara jelas jumlahnya, serta penentuan metode analisis yang sesuai dengan masalah 
penelitian. Buku ini juga memberikan panduan praktik dalam analisis data menggunakan statistika. 
Buku ini tersusun juga berkat pengalaman penulis selama mendalami metodologi penelitian di 
jenjang Strata-3, serta diskusi kelas sewaktu penulis memberikan kuliah. Selesainya penulisan buku 
ini tidak lepas dari dorongan semangat dari keluarga penulis yang telah mendorong penulis untuk 
terus menuangkan ide dan pengetahuan yang semoga bermanfaat bagi kalangan akademis maupun 
praktisi. Buku ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, kritik dan saran yang bermanfaat bagi 
pengembangan buku ini. 

Penulis. 
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PENGERTIAN PENELITIAN

Secara harafiah, pengertian penelitian menurut beberapa ahli sebagai berikut:
• Penyelidikan sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan (Cooper & Emory)
• Penyelidikan sistematis, terkendali, empiris dan kritis tentang fenomena-fenomena alam yang 

dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis mengenai hubungan yang diduga terdapat pada 
fenomena-fenomena tersebut (Kerlinger).

• Kegiatan mengorganisasi dan menyelidiki secara ilmiah dan sistematis suatu masalah, berdasarkan 
data, kritis, obyektif yang dilakukan dengan tujuan menemukan jawaban atau pemecahan dari 
pertanyaan tersebut (Sekaran). 

Secara menyeluruh penelitian memiliki beberapa karakteristik yang melekat yaitu ilmiah, 
didukung data dan informasi, dan secara sistematis dalam pemecahan masalah. 

Metodologi Penelitian memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari cara atau teknik 
yang mengarahkan peneliti untuk memilih pola dan prosedur yang sesuai dalam memperoleh data, 
menganalisisnya, sampai dengan menyajikan laporan dengan baik dan informatif

TUJUAN PENELITIAN

Adapun beberapa tujuan penelitian yaitu:
1.  Pelaporan (reporting) suatu pencatatan atau ringkasan yang sederhana, dan hanya ada sedikit 

inferensi/kesimpulan
2.  Diskripsi (discription) mencari jawaban (melukiskan) atas pertanyaan tentang apa, siapa, 

bilamana, dimana, dan kadang-kadang mengapa dan bagaimana, mendefinisikan suatu subyek, 
atau menciptakan profit dari suatu peristiwa, orang dan masalah 

PENELITIAN DAN MASALAH PENELITIAN

BAB 1
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3.  Penjelasan (explanation): lebih luas dari diskripsi, memberi alasan-alasan (mengapa dan 
bagaimana) terhadap suatu fenomena dan didasarkan pada teori atau hipotesis

4.  Perkiraan (prediction): lebih lanjut cari penjelasan, menentukan kecenderungan terhadap 
fenomena/kondisi, yang mungkin dapat terjadi di waktu yang berbeda.

5.  Pengendalian (control): hasil logis dari perkiraan, melakukan langkah-langkah terhadap 
kemungkinan terjadinya fenomena/kondisi yang sama di waktu/tempat yang berbeda. 

Masing-masing tujuan penelitian memiliki tingkat kerumitan dan kedalaman yang berbeda-beda, 
sehingga menggunakan metode dan alat-alat analisis yang berbeda juga. 

CIRI PENELITIAN ILMIAH

Penelitian secara ilmiah memiliki beberapa ciri (The Hallmarks of Scientific Research) yaitu:

– Purposiveness yaitu fokus pada tujuan. Penelitian memiliki tujuan yang jelas sehingga berkaitan 
dengan masalah relevan, jelas, dan dianggap perlu atau penting untuk melakukan penelitian 
misalnya tingginya tingkat komplain pelanggan sehingga pelayanan dan kualitas produk perlu 
ditelaah lebih lanjut. Penelitian yang dimulai dengan masalah yang dipersepsikan peneliti namun 
tidak sesuai konteks yang diteliti akan menghasilkan penelitian yang tidak relevan misalnya si 
peneliti ingin mengangkat topik penelitian citra perusahaan namun perusahaan tersebut tidak 
mengalami masalah citra, penelitian ini memiliki tujuan jelas namun tidak relevan sehingga 
perlu dihindari. 

– Rigor yaitu bersifat hati-hati, akurat dan memiliki derajat pasti misalnya indikator yang baik, alat 
ukur yang baik dalam mengumpulkan data serta sampel yang tepat. Selain itu penelitian tersebut 
dilakukan dengan dasar teoritis yang kuat serta desain penelitian yang benar. 

– Testability yaitu dapat diuji kebenarannya secara logis misalnya hipotesis yang dibangun dari 
permasalahan dapat dibuktikan dengan alat statistik, alat pengumpulan data yang memenuhi 
kaidah validitas dan reliabilitas, serta model-model teoritis yang dikembangkan peneliti dapat 
diuji secara empiris.

– Replicability yaitu hasil yang sama pada situasi sama dan hasil yang sama dengan metode 
sama. Apabila terdapat hasil yang tidak sama akan melahirkan research gap misal si peneliti 
A menemukan keterlibatan konsumen secara siginifikan mempengaruhi loyalitas konsumen 
sedangkan si peneliti B menemukan keterlibatan konsumen tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap loyalitas konsumen. Dari kajian tersebut terkesan rendah tingkat replikasinya namun 
dapat dikembangkan model baru misalnya pengaruh keterlibatan terhadap loyalitas berbeda 
antara konsumen pria dan wanita. 

– Precision and confidence yaitu hasil mendekati realita atau kenyataan sehingga tingkat kepercayaan 
yang dimiliki tinggi (confidence level) serta mengandung tingkat kemungkinan benar yang tinggi 
misal signifikan 1-5%, contohnya estimasi penelitian A hasil produksi sekitar 20-65, penelitian 
B sekitar 30-50, kenyataannya hasil produksi setahun 45, penelitian B mendekati kebenaran 
dibandingkan penelitian A.

– Objectivity  yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data aktual atau objektif, bukan data yang 
sifatnya subjektif yang sifatnya pendapat tanpa disertai bukti atau landasan yang kuat. Misalnya 
peneliti hanya menguji pengaruh peran iklan terhadap intensitas pembelian namun pada 
kenyataannya tidak menemukan hasil yang signifikan, namun penelitian berkesimpulan bahwa 
iklan tidak penting karena tidak berperan bagi intensi pembelian.


