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Memilih Ide / Topik Penelitian…(1)

 Hal penting karena menentukan
keseluruhan penelitian yang akan
dilakukan.

 Topik  mis. pendidikan, sosial
dsb  metode belajar, perilaku
prososial, perilaku membuang
sampah dsb.

 Muncul karena ada yang
dipertanyakan mengenai sesuatu
atau ada gejala tertentu yang
ingin diamati.



 Sumber topik penelitian :

 Kehidupan sehari-hari

 Masalah praktis

 Hasil penelitian sebelumnya

 Teori
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 Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan :

 Keterbatasan waktu  ketersediaan waktu untuk melakukan

penelitian baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan.

 Kesulitan penelitian  mudah/sulit penelitian dilaksanakan

 Ketersediaan subjek  apakah subjek dapat dengan mudah

diperoleh

 Pengukuran  menghindari variabel yang sulit diukur

 Ketersediaan peralatan  alat yang digunakan dalam

penelitian

 Etika  aturan mengenai apa saja yang harus diperhatikan

dalam melakukan penelitian  tidak membahayakan subjek

atau tidak memberikan efek negatif pada subjek.
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Merumuskan masalah dan Hipotesis

Penelitian

 Masalah Penelitian

 Kalimat pertanyaan yang menyatakan hubungan antara

dua atau lebih variabel.

 Co: “Apakah ada pengaruh musik klasik terhadap

prestasi belajar remaja?”

 Masalah penelitian harus memenuhi 3 syarat :

 Menyatakan hub antara dua atau lebih variable

 Dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan tidak

ambigu

 Harus memungkinkannya dilakukan pengukuran secara empiris



 Hipotesis Penelitian

 Pernyataan mengenai dugaan hubungan antara dua

atau lebih variabel.

 Dua karakteristik hipotesis yang baik :

 Menyatakan hubungan antar variabel;

 Harus dapat diuji sehingga memungkinkan dilakukannya

pengukuran hubungan variabel

 Dapat diperoleh dari teori, hipotesis atau hasil

penelitian sebelumnya atau juga hasil penalaran

observasi.

Merumuskan masalah dan Hipotesis

Penelitian



Hipotesis

 Hipotesis menyatakan hubungan sebab akibat, yaitu
pengaruh VB terhadap VT.

 2 Hipotesis dalam penelitian eksperimental :

 Hipotesis ilmiah

 Hipotesis umum  hipotesis yang secara umum menggambarkan
hubungan VB (variable bebas) VT (variable terikat)

 Hipotesis eksplisit  menggambarkan subjek, VB yang digunakan,
prosedur dan VT yang diharapkan

 Hipotesis statistic  dapat di uji secara statistic

 Hipotesis alternatif  menyatakan adanya hubungan/perbedaan
pada VT secara signifikan antara KE dan KK

 Hipotesis nol  menyatakan tidak adanya perbedaan VT yang
siginifikan antara KE dan KK



Menentukan Variabel Penelitian… (1)

 Variabel Bebas

 Diduga berpengaruh terhadap variabel lain.

 Variabel yang dimanipulasi  memberikan variasi VB yang

berbeda pada kelompok subjek yg berbeda.

 Variasi

 ada-tidak ada  method of difference

 kuantitas variable  dapat menggunakan method of difference

jika hanya ada dua kelompok penelitian, atau mengikuti prinsip

method of concomitant variation jika ada lebih dari dua

kelompok.

 jenis variable  method of difference (bila kelompok penelitian

hanya dua), jika lebih dari dua kelompok yang terlibat, maka

mengikuti prinsip method of concomitant.



 Manipulasi  pemberian setiap variasi VB pada setiap
kelompok penelitian

Manipulasi instruksi  variasi VB diciptakan dengan
memberikan suatu instruksi tertentu pada suatu kelompok dan
memberikan instruksi yang berbeda pada kelompok lain.

 Kelemahan: adanya resiko beberapa subjek tidak memeprhatikan
instruksi yang diberikan ; kemungkinan interpretasi yang berbeda
pada beberapa subjek.

Manipulasi kondisi  peneliti membuat kondisi yang
berbeda pada setiap kelompok untuk menciptakan variasi
VB.

 Keunggulan: lebih realistis dan emmiliki efek yang lebih besar
pada subjek.
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 Variabel Terikat

 Respon subjek yang diukur sebagai akibat dari variasi

VB.

 Jenis VT :

 Respon fisiologis  aktivitas organ tubuh (tekanan

darah, dsb)

 Perilaku yang nampak  gerak motorik (memukul, dsb)

 Laporan verbal  hasil wwcr, kuesioner, observasi
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 Cara mengukur VT :

 Frekuensi  menghitung jumlah respon yang muncul

 Latensi  mengukur waktu yg dibutuhkan subjek untuk

merespon

 Amplitudo  mengukur kekuatan respons subjek.

Menetapkan pilihan  mencatat pilihan subjek dari

alternatif yang ada

 Durasi respons  mirip dengan latensi karena

menggunakan pengukuran waktu, namun durasi dilakukan

dengan mengukur lamanya waktu subjek berespon.
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 Variabel Sekunder (VS)

 Variabel yang dapat memengaruhi VB terhadap VT

 Sering disebut dengan variable ekstraneus

 Contoh : prestasi belajar rema tidak hanya

dipengaruhi oleh music klasik tetapi juga dipengaruhi

banyak variable, seperti jenis kelamin, tingkat

pendidikan, status sosial ekonomi, dan sebagainya.
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Menentukan Tipe dan Desain Penelitian

 Tipe penelitian

 Controlled laboratory

 Controlled field

 Desain penelitian

 Between subject design (desain

antar kelompok)

 Within subject design (desain

dalam kelompok)



Perencanaan dan Pelaksaaan Penelitian

 Perencanaan

Subjek Penelitian

Peralatan

Prosedur  semua kegiatan yang akan

dilaksanakan dlm penelitian mulai dari awal hingga

akhir penelitian.

 Teknik analisis data  uji statistik  uji T, uji F dll

 Pilot study  uji coba

Pelaksanaan  sesuai dengan perencanaan yang

sudah ditetapkan.



Menganalisis Hasil Penelitian

 Dilakukan untuk menjawab

masalah penelitian atau

menguji hipotesis.

 Peneliti harus mengetahui

dengan pasti jenis skala yang

digunakan dalam pengukuran

VT agar dapat menggunakan

teknik statistik yang tepat.


