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The	  scariest	  moment	  is	  
always	  before	  you	  start	  	  

~	  Stephen	  King	  



Peneli.an	  
?????	  

Upaya	  
Memecahkan	  



� PeneliOan	  adalah	  proses,	  sedangkan	  ilmu	  
pengetahuan	  adalah	  hasil	  dari	  peneli.an	  
(nazir,	  1988:	  13-‐17).	  
	  
Karena	  itu	  ‘bahasa	  dasar”	  bagi	  seorang	  
peneli.	  ditemukan	  dalam	  filsafat	  ilmu.	  	  	  
	  
Bangunan	  dasar	  suatu	  ilmu	  pengetahuan	  	  
melipu.	  :observasi,	  fakta,	  konsep,	  definisi,	  	  
variabel,masalah,	  hipotesis,	  hukum,	  teori,	  dan	  	  
model	  (davis	  &	  cosenza,	  1993:	  bab	  2).	  



u Tahap	  paling	  krusial,	  sebab	  
tujuan	  akan	  menjawab	  
permasalahan.	  Kalau	  
permasalahan	  .dak	  jelas	  ,	  
peneli.an	  .dak	  bisa	  
dilakukan	  dengan	  baik.	  

u Penemuan	  masalah	  harus	  
dibarengi	  dengan	  
pemecahan	  masalah.	  

u Proses	  penemuan	  masalah:	  
Iden.fikasi	  bidang,	  
pemilihan	  pokok	  masalah,	  
dan	  perumusan	  masalah.	  

Masalah Penelitian 



Masalah/Pertanyaan	  Peneli.an	  

Telaah	  Teori	   Hipotesis	  

PENGUJIAN	  FAKTA	  –Pemilihan	  
Data	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Pengumpulan	  Data	  	  	  -‐	  	  
Analisis	  Data	   Hasil	  

KESIMPULAN	  



Tipe Masalah Penelitian 
•  Masalah dalam lingkungan organisasi 
•  Masalah dalam area tertentu suatu 

organisasi. 
•  Persoalan teoritis untuk menjelaskan 

fakta. 
•  Permasalahan yang perlu jawaban 

empiris. 

•  Merupakan Bidang masalah dan topik 
yang menarik. 

•  Signifikansi secara teoritis dan praktis. 
•  Dapat diuji melalui pengumpulan data dan 

analisis data. 
•  Sesuai dengan waktu dan biaya. 

Kriteria Masalah 



Perumusan	  
Masalah	  

ü  Rumusan	  harus	  
jelas	  dan	  tegas.	  

ü  Tidak	  ambiguitas	  
ü  Mengekspresikan	  

hubungan	  antara	  
dua	  variabel	  atau	  
lebih.	  











Kajian Teori Dan Riset 
Terdahulu 

•  Teori itu penting sebagai orientasi  
yang membatasi jumlah fakta yang 
harus dipelajari. 

•  Teori memberikan pedoman yang 
dapat memberikan hasil terbaik. 

•  Teori memberikan sistem mana 
yang harus dipakai dalam 
mengartikan data yang tepat. 

•  Tori dapat digunakan untuk 
memprediksi fakta-fakta. 



Is sufficient time  
available before  

a managerial  
decision  

must be made? 

Is the infor- 
mation already 

 on hand 
inadequate 
 for making 

the decision? 

Is the decision  
of considerable  

strategic 
or tactical 

 importance? 

Does the value 
 of the research 

 information 
exceed the cost 
 of conducting  

research? 

Conducting 
Research 

Do Not Conduct Research 

Time Constraints 
Availability of Data 

Nature of the Decision 
Benefits 
vs. Costs 

Yes Yes Yes Yes 

No No No No 

Determining When to Conduct Research 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensi Kepuasan 
Pada Tugas 

Dimensi Kepuasan 
Pada Atasan 

Dimensi Kepuasan 
Pada Rekan 

Dimensi kepuasan 
Pada Kompensasi 

Dimensi kepuasan 
pada Promosi 

Konsep 
Kesmpatan,kebiajk
an, keterbukaan dll 

Konsep 
kewajaran,kesesua
ian, nilai dll 

Konsep stimulasi, 
ambisi., loyalitas, 
sikap,tgg jawab dll 

Konsep pengaruh, 
intelegensi,prestasi
, perhatian, dsb. 

Konsep rutinitas, 
kompleksitas, 
kegunaan, tantangan 

Consruct 
Kepuasan 
Kerja 



Teori Dan Penelitian 
u Pneli.an	  pada	  dasarnya	  merupakan	  

operasionalisasi	  dari	  metode	  ilmiah,	  yaitu	  
metode	  yang	  digunakan	  untuk	  memperoleh	  
pengetahuan	  ilmiah.	  

u Teori	  merupakan	  bagian	  dari	  ilmu	  yang	  
memberikan	  penjelasan	  mengenai	  fenomena	  
alam.	  Karena	  teori	  bagian	  dari	  ilmu	  maka	  
memiliki	  jalinan	  erat	  dengan	  peneli.an.	  

u Peneli.an	  merupakan	  proses	  yang	  sistema.s	  
untuk	  mengembangkan	  teori.	  



Posisi dan Peran teori 
u Untuk	  peneliOan	  kuanOtaOf,	  teori	  

melandasi	  perumusan	  masalah,	  
pengembangan	  hipotesis,	  
pengujian	  data	  dan	  pembuatan	  
kesimpulan,	  sehingga	  hasilnya	  bisa	  
dukungan	  atau	  penolakan	  
terhadap	  teori.,	  

u Dalam	  peneliOan	  kualitaOf,	  teori	  
merupakan	  kulminasi	  dari	  
peneli.an	  kualita.f	  yang	  disusun	  
melalui	  proses	  pengumpulan	  data,	  
kategorisasi	  data	  dan	  
pengembangan	  pola	  atau	  susunan	  
teori.	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Gambar. Penelitian Deduktif dalam Paradigma Kuantitatif 

PENELITI MENGUJI KONSTRUKSI TEORI 

PENELITI MENGUJI HIPOTESIS/PERTANYAAN 
PENELITIAN YANG DIPEROLEH DARI TEORI 

PENELITI MENGOPERASIONALKAN KONSEP 
(CONSTRUCT) ATAU VARIABEL-VARIABEL YANG 

DIPEROLEH DARI TEORI. 

PENELITI MENGGUNAKAN INSTRUMEN UNTUK 
MENGUKUR VARIABEL-VARIABEL DALAM TEORI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMBAR. PENELITIAN INDUKTIF DALAM PARADIGMA KUALITATIF 

PENELITI MENYUSUN KONSTRUKSI TEORI ATAU 
MEMBANDINGKAN TEORI DENGAN TEORI LAIN 

PENELITI MENCARI TEORI-TEORI 

PENELITI MEMBENTUK KATEGORI-KATEGORI. 

PENELITI MENJAWAB PERTANYAAN-
PERTANYAAN 

PENELITI MENGUMPULKAN INFORMASI 



Telaah Literatur (lanjutan) 

u Mengarahkan	  argumentasi	  penggunaan	  
metode	  pengumpulan	  dan	  pengolahan	  data	  
peneli.an	  sekarang	  kaitannya	  dengan	  
peneli.an	  sebelumnya.	  

u Untuk	  melakukan	  konfirmasi	  terhadap	  teori-‐
teori	  atau	  temuan-‐temuan	  sebelumnya.	  

u Untuk	  menemukan	  keterbatasan	  peneli.an	  
terdahulu	  dan	  kemudian	  memperbaiki	  pada	  
peneli.an	  saat	  ini.	  



Faktor-‐Faktor	  Yang	  diper.mbangkan	  
Dalam	  telaah	  Literatur/riset	  terdahulu:	  

u Harus	  membahas	  iden.fikasi	  variabel-‐variabel	  
yang	  relevan	  dengan	  masalah	  peneli.an	  

u Harus	  menyatakan	  sifat	  dan	  arah	  hubungan	  atau	  
perbedaan	  antara	  dua	  atu	  lebih	  variabel	  yang	  
diteli..	  

u Menjelaskan	  hubungan	  atau	  perbedaan	  antara	  
variabel	  yang	  divisualisasikan	  dalam	  diagram.	  

u Menjelaskan	  perspek.f	  yang	  menajdi	  landasan	  
dalam	  pengembangan	  hipotesis	  berdasarkan	  
temuan-‐temuan	  riset	  sebelumnya.	  



PROPOSISI DAN HIPOTESIS 

•  Proposisi merupakan ungkapan atau 
pernyataan yang dapat dipercaya, 
disangkal atau diuji kebenarannya, 
megenai konsep atau construct yang 
menjelaskan atau memprediksi 
fenomena-fenomena. 

•  Proposisi yang dirumuskan dengan 
maksud untuk diuji secara empiris 
disebut hipotesis. 



•  Hipotesis Menyatakan Hubungan Yang 
Diduga Antara Dua Atau Lebih Variabel 
Dalam Rumusan Proposisi Yang Dapat 
Diuji Secara Empiris. 

•  Hipotesis Dapat Diturunkan Dari Telaah 
Teori Maupun Riset Terdahulu/Empiris. 

FUNGSI HIPOTESIS 
•  Menjelaskan masalah penelitian dan 

pemecahannya. 
•  Menyatakan variabel-variabel yang perlu 

diuji secara empiris 
•  Digunakan sebagai pedoman untuk memilih 

metode –metode pengujian data. 
•  Menjadi dasar untuk membuat kesimpulan 

penelitian 



Rumusan Hipotesis 
 Kriteria Hipotesis yang baik 
adalah: 

1.  Berupa pernyataan yang 
mengarah pada tujuan 
penelitian. 

2.  Berupa pernyataan yang 
dirumuskan dengan maksud 
untuk diuji secara empiris. 

3.  Berupa pernyataan yang 
dikembangkan berdasarkan 
teori-teori yang lebih kuat 
dibandingkan dengan 
hipotesis rivalnya. 



FORMAT HIPOTESIS 
1.  PERNYATAAN “JIKA – MAKA “ 
2.  HIPOTESIS NOL DAN ALTERNATIF 
3.  HIPOTESIS DIRECTIONAL DAN 

NON DIRECTIONAL 



PERNYATAAN “JIKA- MAKAʼ’ 
Contoh: 

Jika pegawai mengalami tekanan 
dalam bekerja yang lebih rendah, 
maka mereka akan memperoleh 
kepuasan kerja yang lebih tinggi. 



HIPOTESIS NOL DAN ALTERNATIF 
CONTOH: 
Ho= Tidak ada pengaruh signifikan kenaikan 

gaji terhadap kinerja pegawai 
Ha = Ada pengaruh signifikan kenaikan gaji 

terhadap kinerja pegawai 



WRITING CLINIC 


