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Ragam Penelitian

Afid Burhanuddin

Capaian Pembelajaran
Mahasiswa mampu membedakan ragam-ragam penelitian

Indikator
• Mahasiswa mampu memahami ragam penelitian ditinjau dari tujuannya.

• Mahasiswa mampu memahami ragam penelitian ditinjau dari bidangnya.

• Mahasiswa mampu memahami ragam penelitian berdasarkan tingkat 

kealamiahan tempat penelitian.

• Mahasiswa mampu memahami ragam penelitian berdasarkan waktunya.

• Mahasiswa mampu memahami ragam penelitian berdasarkan tempatnya.

• Mahasiswa mampu memahami ragam penelitian berdasarkan hadirnya 

variabel

• Mahasiswa mampu memahami ragam penelitian berdasarkan pendekatan 

analisisnya.

• Mahasiswa mampu memahami ragam penelitian berdasarkan kedalaman 

analisisnya.  

• Mahasiswa mampu memahami ragam penelitian berdasarkan metodenya.
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Penelitian Ditinjau dari Tujuan-nya

1

Ditinjau dari Tujuannya 
(Sugiyono, 2015, hal. 9)

• Penelitian dasar (basic research) 

• Penelitian terapan (applied

research)

• Penelitian pengembangan (research

and development)
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Penelitian Dasar

• Tujuannya untuk mengembangkan teori

• Kegunaannya tidak langsung yang bersifat praktis

• Pada umumnya dilakukan di laboratorium yang 

kondisinya terkontrol dengan ketat

• Berkaitan dengan penemuan dan pengembangan 

ilmu yang sebelumnya belum pernah diketahui

Penelitian Terapan

Dilakukan dengan tujuan 

menerapkan, menguji, 

dan mengevaluasi

kemampuan suatu teori 
yang diterapkan dalam 

memecahkan masalah-

masalah praktis
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Penelitian Pengembangan

• Digunakan untuk 

mengembangkan atau 

memvalidasi produk-produk 

yang digunakan dalam 

pendidikan dan pembelajaran

• Merupakan jembatan antara 

penelitian dasar dengan 

penelitian terapan

Penelitian 

Dasar

Penelitian 

Pengembangan

Penelitian 

Terapan
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Penelitian Ditinjau dari Bidang-nya

2

Ditinjau dari Bidangnya 
(Sugiyono, 2015, hal. 8)

• Penelitian akademik

• Penelitian profesional

• Penelitian institusional
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Penelitian Akademik

• Dilakukan oleh mahasiswa (skripsi, tesis, 

disertasi)

• Merupakan sarana edukatif sehingga 

lebih mementingkan validitas internal 
(proses/caranya harus betul).

• Variabel penelitian terbatas

• Analisis disesuaikan dengan jenjang S1, 

S2, S3

Perbedaan Skripsi, Tesis, Desertasi

Skripsi
Jenjang: S1

Permasalahan: Diangkat dari pengalaman empirik, dan tidak 

mendalam

Kemandirian penulis 60% penulis, 40% pembimbing

Bobot ilmiah: Rendah – sedang 

Pemaparan: Dominan deskriptif

Model analisis: Rendah – sedang 

Jumlah rumusan masalah: 1-2 rumusan

Jenjang pembimbing/penguji: Minimal magister

Orisinalitas penelitian: Bisa replika penelitian orang lain, tempat/kasus 

berbeda

Penemuan hal-hal yang baru: tidak harus

Publikasi hasil penelitian: Kampus internal dan disarankan nasional

Jumlah daftar pustaka: minimal 20
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Perbedaan Skripsi, Tesis, Desertasi

Tesis
Jenjang: S2

Permasalahan: Diangkat dari pengalaman empirik, dan teoritik, 

bersifat mendalam

Kemandirian penulis penulis: 80% peran penulis, 20% pembimbing

Bobot ilmiah: Sedang – tinggi. Pendalaman / pengembangan 

terhadap teori dan penelitian yang ada 

Pemaparan: Deskriptif dan Analitis

Model analisis: sedang – tinggi 

Jumlah rumusan masalah: Minimal 2 rumusan

Jenjang pembimbing/penguji: Minimal Doktor dan Magister yang berpengalaman

Orisinalitas penelitian: Mengutamakan orisinalitas

Penemuan hal-hal yang baru: Diutamakan

Publikasi hasil penelitian: Minimal nasional

Jumlah daftar pustaka: minimal 40

Perbedaan Skripsi, Tesis, Desertasi

Disertasi
Jenjang: S3

Permasalahan: Diangkat dari kajian teoritik yang didukung fakta 

empirik, bersifat sangat mendalam

Kemandirian penulis 90% peran penulis, 10% pembimbing

Bobot ilmiah: Tinggi, Tertinggi dibidang akademik. Diwajibkan 

mencari terobosan dan teori baru dalam bidang 

ilmu pengetahuan

Pemaparan: Dominan analitis

Model analisis: tinggi 

Jumlah rumusan masalah: Lebih dari 3 rumusan

Jenjang pembimbing/penguji: Minimal Profesor dan Doktor yang berpengalaman

Orisinalitas penelitian: Harus orisinil

Penemuan hal-hal yang baru: Diharuskan

Publikasi hasil penelitian: Nasional dan Internasional

Jumlah daftar pustaka: minimal 60
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Penelitian Profesional

• Dilakukan oleh orang yang berprofesi peneliti

• Tujuannya mendapatkan pengetahuan (ilmu, 

teknologi, seni, dsb)

• Variabel penelitian lengkap
• Analisis disesuaikan dengan kepentingan 

masyarakat ilmiah

• Penelitian dengan validitas internal 

(proses/cara harus benar) dan validitas 

eksternal (kegunaan)

• Hasilnya dapat digunakan untuk 

pengembangan ilmu

Penelitian Institusional

• Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk 

pengembangan lembaga

• Hasil penelitian berguna bagi pimpinan untuk landasan 

pengambilan kebijakan/keputusan

• Penelitian menekankan validitas eksternal (kegunaan)

• Variabel lengkap (kelengkapan informasi)

• Kecanggihan analisis disesuaikan untuk pengambilan keputusan
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Penelitian Ditinjau dari Tingkat Kealamiahan 
Tempat Penelitian-nya

3

Penelitian Berdasarkan Tingkat 

Kealamiahan Tempat Penelitian
(Sugiyono, 2015, hal. 8)

• Penelitian eksperimen

• Penelitian survey

• Penelitian naturalistik



Ragam Penelitian

Afid Burhanuddin 10

Penelitian Eksperimen

• Tempat di laboratorium (indor atau 

outdor)

• Tempat penelitian kondisinya sudah 

terkontrol dengan baik dan ketat.

• Penelitiannya tidak alami atau tidak natural

• Digunakan untuk mencari pengaruh 
perlakuan (treatment) tertentu

Penelitian Survey

• Digunakan untuk mendapatkan 

data dari tempat tertentu secara 

alamiah (bukan 

dibuat/dikondisikan)

• Perlakuan oleh peneliti berkaitan 

dengan mengumpulkan data
saja (wawancara, observasi, 

dokumentasi, angket, atau test)
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Penelitian 

Naturalistik

• Digunakan untuk meneliti pada tempat yang 
alamiah

• Peneliti tidak membuat perlakuan
• Pengumpulan data bersifat emic (berdasarkan 

pandangan dari sumber daya, bukan pandangan 
peneliti

Tempat di 

laboratorium. 

Ada perlakuan

Tempat alami. 

Tidak ada 

perlakuan

Tempat alami. 

Tidak ada 

perlakuan

Penelitian 

Eksperimen
Penelitian Survey

Penelitian 

Naturalistik
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Penelitian Ditinjau dari Waktu-nya

4

Penelitian Berdasarkan Waktunya 
[Sugiyono, 2015, hal. 6), (Arikunto, 2010, hal. 15]

• Cross sectional

• Longitudinal
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Penelitian Cross Sectional
(Pendekatan silang)

• Subjek yang diamati tidak sama

• Waktu singkat

Penelitian Longitudinal

• Subjek yang diamati sama

• Membutuhkan waktu lama
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Penelitian Ditinjau dari Tempat-nya

5

Penelitian Berdasarkan Tempatnya
(Arikunto, 2010, hal. 16)

• Lapangan 

• Kepustakaan 

• laboratorium
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Penelitian Ditinjau dari Hadirnya Variabel

6

Penelitian Berdasarkan Hadirnya Variabel 
(Arikunto, 2010, hal. 17)

• Penelitian variabel masa 

lalu (ex post facto)

• Penelitian variabel saat ini

• Penelitian variabel yang 

akan datang
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Penelitian Variabel Masa Lalu 
(ex post facto)

Penelitian tentang variabel 

yang kejadiannya sudah 

terjadi sebelum penelitian 

dilaksanakan

Penelitian Variabel Saat Ini

• Penelitian tentang variabel yang 

kejadiannya terjadi saat ini

• Peneliti sengaja memunculkan variabel 

yang dikenakan kepada subjek penelitian

• Peneliti mengamati proses penelitian 

yang sedang berlangsung (proses hingga 

dampaknya)

• Dikenal dengan penelitian tindakan
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Penelitian Variabel yang akan Datang

• Penelitian yang variabelnya hadir setelah

penelitian

• Peneliti dengan sengaja membuat agar ada 

variabel yang hadir kemudian diteliti dan 

dicermati dampaknya.

• Dikenal dengan penelitian eksperimen

• Tujuannya untuk mengetahui akibat atau 

dampak suatu kejadian atau variabel yang 

dihadirkan oleh peneliti

Penelitian Ditinjau dari Pendekatan Analisis-nya

7
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Penelitian Berdasarkan Pendekatan 

Analisisnya 
(Azwar, 2009, hal. 5)

• Penelitian kuantitatif

• Penelitian kualitatif

Penelitian Kuantitatif

• Menekankan analisisnya pada 

data angka yang di olah dengan 

metode statistika

• Pada umumnya dilakukan pada 

penelitian inferensial (dalam 

rangka pengujian hipotesis)



Ragam Penelitian

Afid Burhanuddin 19

Penelitian Kualitatif

• Menekankan analisis pada proses 

penyimpulan deduktif dan 

induktif terhadap fenomena yang 

sedang diamati

• Tidak ada pengujian hipotesis 

namun upaya menjawab 

pertanyaan penelitian

Perbedaan Kuantitatif 

dan Kualitatif
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Langkah penelitian: Direncanakan

secara rinci dan jelas

Dapat mengguanakan sampel dan

hasil penelitiannya diberlakukan

untuk populasi

Langkah penelitian: Baru diketahui

secara jelas setelah penelitian selesai

Tidak menggunakan (istilah) sampel

dan populasi. Istilah yang digunakan

adlah setting/subyek penelitian. Hasil

penelitian hanya berlaku bagi seting

yang bersangkutan

Kuantitatif Kualitatif

Hipotesis (jika diperlukan): 

Mengajukan hipotesis yang akan

diuji dalam penelitian. Hipotesis

menentukan hasil yang 

diramalkan (a priori)

Desain: langkah dan hasil

penelitian yang diharapkan jelas

Hipotesis: tidak menggunakan

hipotesis sebelumnya, tetapi dapat

lahir selama penelitian berlangsung

(tentatif). Hasil penelitian terbuka

Desain: langkah penelitian fleksibel , 

hasil penelitian tidak bisa dipastikan

sebelumnya

Kuantitatif Kualitatif
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Pengumpulan data: memungkinkan

untuk diwakilkan

Analisis data: dilakukan sesudah semua

data terkumpul

Pengumpulan data: dilakukan sendiri

oleh peneliti

Analisis data dilakukan bersamaan

dengan pengumpulan data

Kuantitatif Kualitatif

Kuantitatif                              Kualitatif
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Kuantitatif                              Kualitatif

Penelitian Ditinjau dari Kedalaman Analisis-nya

8
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Penelitian Berdasarkan Kedalaman Analisisnya 
(Azwar, 2009, hal. 6)

• Penelitian deskriptif

• Penelitian inferensial

Penelitian Deskriptif

• Analisisnya hanya sampai 

mendeskripsikan yakni 

menganalisis dan menyajikan fakta 

secara sistematik sehingga dapat lebih 

mudah untuk dipahami dan 

disimpulkan

• Jika ada angka, tidak diolah terlalu 

dalam (tanpa metoda statistika yang 

dalam)

• Analisis data menggunakan persentasi 

dan analisis kecenderungan
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Penelitian Inferensial

• Melakukan analisis hubungan antar 

variabel dengan pengujian hipotesis

• Sajian angka lebih dalam dan komplit 

dibandingkan dengan penelitian 

deskriptif

Penelitian Ditinjau dari Metode-nya

9
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Penelitian Berdasarkan Metodenya
(Sugiyono, 2015, hal. 7)

• Penelitian survey (Survey Research)

• Penelitian expostfacto

• Penelitian eksperimen

• Penelitina naturalistik

• Penelitian kebijakan (Policy Research)

• Penelitian tindakan (Action Research)

• Penelitian evaluasi

• Penelitian sejarah

• Penelitian R&D (Research and Development)

Latihan Soal

1. Berdasarkan tujuannya, penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni penelitian dasar, 

terapan, dan pengembangan. Jelaskan ketiganya!

2. Jelaskan perbedaan antara penelitian terapan dengan penelitian pengembangan!

3. Terdapat 3 (tiga) jenis penelitian ditinjau dari bidangnya, yakni penelitian akademik, 

profesional, dan institusional. Jelaskan perbedaan ketiganya!

4. Jelaskan perbedaan antara skripsi (S1), tesis (S2) dan disertasi (S3)

5. Apa yang dimaksud dengan penelitian eksperimen? Jelaskan dan sertakan dengan contohnya!

6. Apa yang dimaksud dengan penelitian survey? Jelaskan dan sertakan dengan contohnya!

7. Apa yang dimaksud dengan penelitian naturalistik? Jelaskan dan sertakan dengan contohnya!

8. Penelitian terbagi menjadi dua jenis berdasarkan waktunya, yakni cross sectional dan 

longitudinal. Jelaskan perbedaan keduanya!

9. Berdasarkan tempatnya, penelitian terbagi menjadi beberapa jenis. Sebut dan jelaskan!

10. Jelaskan dan sertakan dengan contohnya, penelitian dengan melibatkan variabel masa lalu (ex

post facto)!

11. Jelaskan dan sertakan dengan contohnya, penelitian dengan melibatkan variabel saat ini!

12. Jelaskan dan sertakan dengan contohnya, penelitian dengan melibatkan variabel yang akan 

datang!

13. Jelaskan perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif!

14. Apa yang dimaksud dengan penelitian deskriptif dan penelitian inferensial. Jelaskan 

perbedaan keduanya!
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