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Kuliah 4 KPM 398-MPS

� Maksud utama penelitian

� Jenis penelitian

� Proses penelitian
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• Maksud utama penelitian sosial: memaparkan, 
menggambarkan atau menelaah situasi/fenomena/ peristiwa 
sosial tertentu. Setelah melakukan observasi peneliti 
kemudian memaparkan atau mendeskripsikan hasil 
obervasinya. 

• Karena penelitian dilakukan secara sistematis dan terencana, 
maka hasil yang diperoleh umumnya lebih akurat 
dibandingkan cara-cara yang lain.

• Penelitian sosial apapun, pada dasarnya dimaksudkan untuk:

1. Penjajagan (exploration)

2. Deskriptif (description)

3. Penjelasan hubungan sebab-akibat (explanation).

1.  Penelitian Penjajagan (exploration)

• Diselenggarakan manakala ada subyek/ranah penelitian 

baru atau ada hal-hal baru yang belum pernah atau masih 

sedikit diteliti sebelumnya;

• Penelitian bersifat ‘terbuka’ – masih mencari-cari topik. 

Sehingga acapkali pertanyaan penelitian yang diajukan tidak 

terjawab tuntas. Menghasilkan sejumlah topik atau agenda 

penelitian yang dipandang perlu diteliti lebih lanjut.

• Contoh: penelitian eksploratif “pola adaptasi masyarakat 

petani di berbagai ketinggian dari permukaan laut akibat 

adanya perubahan iklim”.
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2.  Penelitian Deskriptif

• Diselenggarakan dengan maksud untuk mengukur secara 

lebih cermat fenomena sosial tertentu, misalnya tingkat 

pengangguran, status gizi, tingkat perceraian, angkatan 

kerja dan sebagainya.

• Peneliti menghimpun fakta-fakta ilmiah tapi tidak 

melakukan pengujian hipotesa.

• Penelitian deskriptif + pengujian hipotesis = penelitian 

penjelasan (explanatory research)

• Menggali: what, where, when & how suatu kejadian

• Contoh: Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Jumlah suara 

pemilih PPP, PKB, PKS, PDI-P dan Demokrat.

3.  Penelitian Penjelasan (explanatory research)

• Diselenggarakan dengan maksud untuk mengukur atau 

menggali dengan cermat hubungan sebab-akibat suatu 

fenomena sosial tertentu.

• Melakukan pengujian hipotesa.

• Menggali: “why” timbulnya suatu kejadian

• Contoh: 

̵ Penelitian mengapa status gizi suatu komunitas tergolong 
rendah sementara di komunitas lain sebaliknya

̵ Penelitian mengapa produktivitas pertanian di suatu 
wilayah lebih tinggi dari yang lain

̵ Penelitian mengapa jumlah pemilih suatu partai lebih 
banyak dibanding partai yang lain.
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menurut horison waktu 

kajian

menurut cara observasi

data

• Cross-sectional studies

• Longitudinal studies
• Penelitian eksperimen

• Penelitian survai/ 

kuantitatif 

• Penelitian kualitatif

• Kombinasi kuantitatif 

& Kualitatif

tidak berinteraksi dgn 

yang diteliti

• Analisis isi (content 

analysis )

• Analisis kesejarahan 

(historical/comparative 

analysis)

• Analisis data statistik

Unobstrusive research

1. Cross-Sectional Studies

• Penelitian atau studi atas suatu fenomena sosial yang 

observasinya berlangsung hanya pada periode tertentu. 

Misal studi kemiskinan di suatu lokasi selama 3 bulan; 

• Cross-sectional studies sering dilakukan untuk penelitian 

eksploratif, deskriptif maupun penelitian penjelasan.

• Walau hanya dilakukan pada periode tertentu namun hasil 

studi yang diperoleh sering digunakan untuk menelaah 

proses sebab-akibat yang berlangsung dlm jangka yang 

lebih panjang.
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2. Longitudinal Studies

• Penelitian atau studi atas suatu fenomena sosial yang observasinya 

berlangsung pada jangka waktu tertentu. Misal, studi status gizi selama 

tiga minggu di musim panen, tiga minggu di masa paceklik dan tiga minggu 

di masa pancaroba.

• Tiga macam longitudinal studies:

̵ Trend studies, meneliti perubahan-perubahan yang terjadi di suatu 

populasi menurut waktu. Misal, analisis demografi menurut Sensus

Penduduk 1990, 2000 dan 2010

̵ Cohort studies, meneliti perubahan yang terjadi pada suatu sub-

populasi (cohort) pada jangka waktu tertentu, misal perubahan pada 

kelompok umur tertentu menurut Sensus 1990, 2000 & 2010

̵ Panel studies, meneliti perubahan yang terjadi pada sampel tertentu 

pada jangka waktu tertentu. Misal, perubahan preferensi sampel 

penduduk tertentu terhadap partai yang dipilih di dua momen waktu 

yang berbeda

1. Penelitian Eksperimen

• Penelitian eksperimen pada awalnya banyak diilhami oleh 

penelitian ilmu alam (biologi, fisika, kimia).  Kini banyak 

difokuskan untuk meneliti fakta-fakta suatu kejadian/ 

peristiwa yang timbul akibat adanya suatu tindakan/aksi/ 

intervensi.

• Terdiri atas dua unsur: (1) ada tindakan/aksi/intervensi ke 

suatu grup/kelompok yg menjadi subyek eksperimen: (2) 

mengobservasi/mengukur konsekuensi dari tindakan/aksi/ 

intervensi yang dilakukan. 

• Eksperimen cocok digunakan untuk keperluan penjelasan 

(explanatory) ketimbang untuk maksud deskriptif. Uji 

hipotesis cocok untuk digunakan dalam eksperimen.
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1.1.  Variabel Pengaruh & Variabel Terpengaruh

Pendapatan Usahatani 

Padi Konvensional 

Kelompok Tani A

Pendapatan Usahatani 

Padi Organik Kelompok 

Tani A

Tanpa 

Penyuluhan 

Padi Organik

Dengan 

Penyuluhan 

Padi Organik

Tanpa 

Stimuli

Dengan 

Stimuli

Variabel Pengaruh 

(independent variable)

Variabel Terpengaruh 

(dependent variable)

Membanding

1.2.  Pretesting & Posttesting

Variabel 

Pengaruh 

diukur

Dengan Stimuli 

(pelatihan)
Posttesting

Variabel 

Terpengaruh 

diukur

Pretesting

Peserta sebelum 

dilatih

Peserta setelah 

dilatih
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1.3.  Experimental & Control Groups

Variabel 

Terpengaruh 

diukur

Variabel 

Terpengaruh 

diukur lagi

Dengan 

Stimuli

Experimental group Control Group

Variabel 

Terpengaruh 

diukur

Banding: Sama?

Variabel 

Terpengaruh 

diukur lagi

Banding: Beda?

2. Penelitian Survai (Pendekatan Kuantitatif)

• Data/informasi dikumpulkan dari responden dengan 
menggunakan kuesioner

• Penelitian dibatasi pada data yang dikumpulkan dari 
sampel suatu populasi

• Sampel suatu populasi ditetapkan dengan menggunakan 
metode pengambilan sampel yang sesuai

• Survai: “penelitian yang mengambil sampel dari suatu 
populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 
pengumpul data utama”

• Sensus: data/informasi diperoleh dari seluruh anggota 
populasi
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3. Penelitian Kualitatif

• Muncul sebagai penolakan terhadap penelitian survai 
(pendekatan kuantitatif) yang hanya merupakan verifikasi 
dari teori atau hipotesa untuk diterima atau ditolak. 
Sehingga tidak tumbuh teori dan konsep-konsep baru.

• Penelitian kuantitatif tidak bertolak dari data atau situasi 
sosial tetapi dari teori, konsep dan hipotesa yang sudah 
mapan yang kemungkinan besar tidak relevan dengan 
situasi sosial dari masyarakat yang diteliti.

• Penelitian kualitatif bersifat holistik.

• Grounded research: Data merupakan sumber teori. Teori 
dikembangkan berdasarkan data. Kategori dan konsep-
konsep dikembangkan di lapangan

3. Kombinasi Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif

• Mengkombinasikan metode survei & grounded research

• Mengkombinasikan pengumpulan data dengan 

mewawancara sejumlah responden dengan kuesioner 

terstruktur + informan dengan menggunakan wawancara 

mendalam

• Dibutuhkan pengalaman meneliti yang tinggi

• Tidak disarankan untuk penelitian skripsi.
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� Analisis isi (content analysis )

� Analisis kesejarahan (historical/comparative 

analysis)

� Analisis data statistik (analisis data sekunder)


