


MENULIS PROPOSAL

 Argumen-argumen yang disajikan dalam Proposal
Syarat utama untuk membuat proposal adalah

mempertimbangkan topik-topik yang akan dimasukkan dalam proposal 

tersebut. Semua topik harus saling berhubungan dan memberikan gambaran

kohesif mengenai proyek penelitian secara keseluruhan. 

Akan lebih baik untuk memulainya dengan memeriksa daftar dari

Maxwell (2005) tentang argumen-argumen pokok yang perlu

dikemukakan dalam proposal.
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1. Apa yang dibutuhkan pembaca untuk memahami topic Anda

dengan mudah?

2. Apa yang perlu diketahui pembaca mengenai topik Anda?

3. Apa yang Anda kemukakan untuk diteliti?

4. Ranah seperti apa dan siapa saja orang-orang yang ingin Anda

teliti?

5. Metode-metode apa yang ingin Anda gunakan untuk

mengumpulkan data?

6. Bagaimana Anda akan menganalisis data?

7. Bagaimana Anda akan memvalidasi penemuan-penemuan Anda?

8. Masalah-masalah etis apa saja yang akan Anda sajikan?

9. Apakah hasil-hasil sementara sudah menunjukkan bahwa

penelitian yang Anda ajukan ini bermanfaat dan bisa diterapkan?



 Format Proposal Kualitatif

Selain sembilan pertanyaan tersebut, juga outline 

atau struktur umum topik-topik yang akan dimasukkan

dalam proposal. Dalam penelitian kualitatif, tidak satu

pun proposal kualitatif yang berlaku. Ada dua model 

alternatif yang dikemukakan oleh penulis. 
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1. Format Konstruktivis/Interpretivis Kualitatif

Pada format ini, peneliti memasukkan

pendahuluan dan prosedur, masalah-masalah etis,

temuan sementara, dan dampak penelitian yang

diharapkan. Tinjauan pustaka bisa saja dimasukkan,

tetapi hanya bersifat opsional saja. Oleh karena jumlah

dan tipe bab-bab dalam penelitian kualitatif sangat

bervariasi, ringkasan isi yang dikemukakan dalam setiap

bab dalam penelitian akhir akan bermanfaat.



2. Format Transformatif Kualitatif

Format proposal ini sama dengan format

konstruktivis/interpretivis, yang membedakan adalah

peneliti mengidentifikasi isu-isu transformatif tertentu

yang sedang dieksplorasi dalam penelitian,

berkolaborasi dengan para partisipan dalam

pengumpulan data, dan menyatakan perubahan-

perubahan yang dapat ditawarkan oleh penelitian ini.



 Format Proposal Kuantitatif

Untuk penelitian kuantitatif, formatnya disesuaikan

dengan bagian-bagian yang biasanya terdapat

dalam artikel-artikel jurnal kuantitatif. Format

tersebut pada umumnya terdiri dari pendahuluan,

tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, dan

pembahasan.



 Format Proposal Metode Campuran

Untuk proposal metode campuran, peneliti dapat menggabungkan format

kuantitatif dan kualitatif. Format ini menunjukkan bahwa peneliti

menerapkan komponen kuantitatif dan kualitatif sebagai komponen metode

campuran. Untuk itu, sangat penting menjelaskan sejak awal alasan-alasan

diterapkannya pendekatan metode campuran dan mengidentifikasi elemen-

elemen kunci dari rancangan ini, seperti jenis/strategi metode campuran,

gambaran visual prosedur penelitian secara umum, dan prosedur

pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif.



 Merancang Bagian-Bagian Dalam Proposal Penelitian

 Perincikanlah terlebih dahulu bagian-bagian dalam rancangan proposal. Buatlah satu draft atau outline

bagian-bagian proposal. Kemudian, saringlah kembali ke bagian-bagian tersebut dengan

mempertimbangkan detail informasi yang akan dimasukkan ke dalam setiap bagian.

 Pelajari proposal dari mahasiswa lain yang juga dipandu oleh dosen pembimbing anda dan perhatikan

proposal tersebut dengan seksama. Pelajari topik-topik yang dibahas dan susunan didalamnya hingga

ke tahap yang lebih detail.

 Pastikan apakah program atau institusi anda menawarkan sejenis kursus tentang pembuatan proposal

atau topik-topik lain yang sejenis. Hal ini sering membantu anda dalam menyusun penelitian dan

membantu pembaca memahami gagasan-gagasan dalam proposal tersebut.

 Mintalah pertimbangan dari pembimbing anda tentang format proposal yang ia harapkan.

Terdapat beberapa tip terkait dengan bagaimana merancang struktur

keseluruhan proposal penelitian :



Masukkan segmen-segmen kelas metode penelitian dari

buku-buku untuk mengilustrasikan poin-poin tulisan. 

Jangan hanya membaca buku-buku tentang teknik

menulis, membaca literatur-literatur yang bagus, dan

selalu memikirkan gagasan-gagasan yang dituliskan

penulis buku dalam karyanya yang mungkin dapat

diterapkan dalam penulisan penelitian yang baik.



 Menulis Seperti Berpikir

 Di awal proses penelitian, cobalah untuk benar-benar menulis gagasan anda

dan bukan membicarakannya. Konsep tentang menulis gagasan di atas

kertas sudah banyak membantu orang dalam merangkai tulisan yang baik,

karena pembaca akan mampu memvisualisasi hasil akhirnya, lebih tepatnya

melihat bagaimana hasil akhir itu nampak ke permukaan dan mampu

mengklarifikasi gagasan didalamnya.

 Lebih baik menulis beberapa draf proposal ketimbang mencoba memoles draf

pertama.
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 Jangan mengedit proposal anda pada tahap-tahap awal. Lebih baik, anda

mempertimbangkan model tiga-tahapnya Franklin (1986) yang dipandang

bermanfaat dalam membuat proposal awal dan penulisan penelitian akademis:

a. Buatlah sebuah outliner, outline ini dapat berupa

kalimat atau kata-kata, atau dapat berupa peta visual.

b. Tulislah satu draf utuh, lengkap dengan gagasan

pokoknya, lalu nyatakan gagasan tersebut dalam

bentuk paragraf

c. Edit dan poleslah setiap kalimat yang sudah ditulis.



 Kebiasaan Menulis

Berdisiplin dan membiasakan diri menulis

proposal secara teratur dan terus-menerus. 

Merancang draf yang utuh dalam satu waktu

dapat memberikan perspektif awal ketika

mereview hasil tulisan sebelum dilakukan

pengeditan yang sebenarnya. Jangan menjadi

penulis mingguan atau yang tidak konsisten yang 

hanya menulis pada akhir pekan saja karena

sangat dapat menghambat penulisan secara

keseluruhan.

Menulis secara kontinu adalah

menulis beberapa paragraf setiap hari

atau setidaknya libatkan pikiran dalam

mengumpulkan informasi, mereview hal

yang ditulis dalam proposal penelitian.



Beberapa ide yang ditawarkan Boice (1990: 77-78) tentang

bagaimana membangun kebiasaan menulis yang baik:

 Tulislah aktivitas keseharian anda, baik ketika siap maupun belum

siap untuk menulis.

 Cobalah memetakan aktivitas keseharian anda dalam momen-

momen setiap setengah jam selama satu sampai dua minggu.

 Menulislah ketika anda sedang fresh.

 Buatlah jadwal aktivitas menulis sehingga anda dapat

merencanakan kapan harus mengerjakan unit-unit tulisan tertentu

dalam setiap sesi.

 Jangan menulis ketika anda kekenyangan.



 Perhatikan : waktu yang digunakan untuk menulis, jumlah

halaman yang dapat diselesaikan, dan perkiraan kapan

tugas dapat selesai secara keseluruhan.

 Menulislah secara teratur meskipun hanya sebentar.

 Diskusikan tulisan anda dengan teman yang suportif dan

konstruktif sehingga anda merasa siap untuk go public.

 Rencanakan tujuan-tujuan harian.

 Cobalah menulis dua atau tiga proyek penulisan secara

serempak sehingga anda tidak overload dengan satu

proyek saja.



 Keterbacaan Tulisan

Publication Manual of the American

Psychological Association (American

Psychological Association [APA], 2010).

Membahas tentang bagaimana menyajikan

tulisan yang rapi dengan cara menunjukan

hubungan antargagasan dan menggunakan

kata transisional.



Gunakan istilah-istilah yang konsisten dalam seluruah

proposal anda. Pakailah istilah-istilah yang sama setiap

kali variabel disebutkan dalam penelitian kuantitatif atau

fenomena utama dalam penelitian kualitatif.

Pertimbangkan pula seberapa naratif gaya pemikiran

yang anda terapkan agar pembaca dapat memahami

proposal anda.



 Kalimat Aktif, Kata Kerja, dan “Berlebih-lebihan”

I. Untuk tulisan akademis, gunakanlah kalimat aktif sebanyak

mungkin (APA, 2010).

II. Gunakanlah verba yang kuat, bersemangat, dan sesuai dengan

bidang tulisan yang disusun.

III. Gunakan present tense untuk menambah semangat penelitian,

khususnya dalam pendahuluan, dan bentuk verba ini sering

diterapkan dalam penelitian kualitatif.

IV. Berusahalah mengedit dan merevisi draf-draf naskah anda agar

hal-hal yang sekiranya terkesan “berlebihan” dapat terkurangi.



MASALAH-MASALAH ETIS YANG 
PERLU DIANTISIPASI

Untuk mengetahui masalah-masalah etis ini, peneliti perlu

terlibat langsung dalam pengumpuln data dari atau tentang

orang lain. Menulis masalah-masalah etis seperti ini sangat

dibutuhkan, utamanya untuk membangun argumentasi dalam

penelitian dan menetapkan satu topic penting untuk format

proposal.



 Sebelum Memulai Penelitian

a)Perhatikan kode etik

b)Daftarkan ke dewan revieu institusional.

c)Pilihlah tempat penelitian tanpa kepentingan.

d)Negosiasikan nama pengarang (authorship) untuk

publikasi



 Memulai Penelitian

• Identifikasi masalah penelitian yang bermamfaat

• Ungkapkan tujuan penelitian

• Jangan memberikan tekanan pada partisipan untuk

menandatangani formulir persetujuan

• Hormati norma – norma dan hak istimewa budaya asli



 Mengumpulkan Data

Hormatilah tempat penelitan, dan minimalkan gangguan

Pastikan semua partisipan mendapatkan mamfaat

penelitian

Hindari menipu partisipan

Hormati potensi ketidakseimbangan kekuasaan

Hindari eksploitasi partisipan

Hindari mengumpulkan informasi yang berbahaya



 Menganalisis Data

a. Usahakan agar tidak berpihak atau netral dalam

memasukkan perspektif partisipan

b. Hindarkan hanya mengungkapkan hal yang 

positif

c. Hormati privasi partisipan



 Pelaporan, Penyebaran, dan Penyimpanan Data

1. Memalsukan kepenulisan, bukti, data, temuan, atau kesimpulan

2. Jangan melakukan plagiat

3. Hindarkan mengungkapkan informasi yang membahayakan

partisipan

4. Berkomunikasi secara jelas, langsung, dengan Bahasa yang tepat

5. Menyebarkan data atau menguungkapkan rancangan rincian

penelitian

6. Data setelah dianalisis, harus diijaga selama jangka waktu tertentu

7. Jangan menduplikasi atau memubliskan sedikit demi sedikit

8. Selesaikan `proof of compliance` dengan isu-isu etis dan sedikit

konflik kepentingan

9. Memahami orang yang memiliki data



PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian pertama dalam artikel jurnal, 

disertasi, atau penelitian akademis. Tujuannya untuk 

membangun kerangka penelitian. Pendahuluan harus 

membuat pembaca tertarik pada topik penelitian, meletakkan 

penelitian dalam konteks literature yang lebih luas, dan 

menjangkau audiens tertentu.



Abstrak untuk

penelitian

Abstrak adalah rangkuman singkat dari isi penelitian.

Abstrak ditempatkan di awal peneitian, dan berguna

untuk proposal penelitian dan tesis akhir atau disertasi.

Isi abstrak bervariasi untuk laporan, tinjauan pustaka,

paper berorientasi teori, dan untuk paper metodologi.



Komponen utama sebagai bagian dari abstrak proposal penelitian 

kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran

Komponen-komponen tersebut sebagai berikut:

• Mulai dengan isu atau masalah yang mengarah dilakukannya

penelitian.

• Sebutkan tujuan penelitian.

• Sebutkan apa saja data yang akan dikumpulkan untuk menyelesaikan

tujuan ini.

• Sebutkan tema atau hasil statistika yang mungkin akan dihasilkan

dalam penelitian.

• Akhiri abstrak dengan menyebutkan impikasi praktis penelitian.



Pendahuluan dalam 3 macam penelitian
Kualitatif

Pendahuluan kualitatif bisa dimulai dengan pernyataan personal dari peneliti

tentang pengalaman pribadi. Pendahuluan kualitatif juga dapat ditulis dari sudut

pandang subjektif, pribadi, orang pertama.

Kuantitatif 

Pendahuluan kuantitatif, masih jarang ada variasi. Dalam kuantitatif, masalah

penelitian dijelaskan dengan cara mengidentifikasi, memahami, dan menemukan

factor-factor atau variable yang memengaruhi suatu outcome.

Campuran

Metode campuran dapat menerapkan pendekatan kualitatif atau kuantitatif terlebih

dahulu (atau dikombinasikan sekaligus) dalam pendahuluannya.



Salah satu model penelitian
Model Defisiensi Pendahuluan (Deficiency Model of an Introduction)

merupakan salah satu pola umum dalam menulis pendahuluan yang baik.

Model ini merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam ilmu

sosial. Model ini terdiri dari lima bagian yang masing-masingnya dapat

ditulis dalam satu paragraf. Sehingga secara keseluruhan bisa mencapai

max 2 halaman. Lima bagian tersebut adalah:

• Masalah penelitian.

• Penelitian sebelumnya yang membahas masalah tersebut.

• Kekurangan dalam penelitian sebelumnya.

• Pentingnya penelitian untuk audiens tertentu.

• Tujuan penelitian.



Sebuah ilustrasi
Ada banyak penelitian yang membahas mengenai pengaruh keragaman

terhadap outcomes mahasiswa. Penelitian ini terbagi kedalam 3 

kecenderungan utama, yaitu:

a. Penelitian yang menganalisis hubungan mahasiswa dengan

“keragaman” secara umum sebagai salah satu implikasi percampuran

mahasiswa secara kuantitas, ras/etnis, atau gender.

b. Penelitian yang memandang keragaman struktural sebagai sesuatu yang 

alamiah dan lebih berpijak pada penjumpaan antara mahasiswa dan

keragaman.

c. Penelitian yang meneliti secara institusional usaha programatik yang 

terstruktur untuk membantu mahasiswa terlibat dalam “keragaman”.



Masalah penelitian

Dua komponen utama pendahuluan yang baik yaitu pendahuluan yang

menunjukkan bahwa penelitian tersebut menarik dan memperlihatkan

bahwa masalah atau isu yang diangkat benar-benar berbeda. Pengaruh

seperti apa yang dimunculkan dari kalimat ini? Apa kalimat tersebut harus

ditulis dalam level tertentu sehingga pembaca dapat memahaminya?

Pertanyaan tersebut penting dijawab untuk menulis kalimat pembuka

pendahuluan. Kalimat ini dikenal sebagai istilah “narrative hook” yang

artinya adalah “kata-kata yang dapat menggambarkan, melibatkan, atau

menghubungkan pembaca dalam penelitian”. Untuk mempelajari

bagaimana menulis narrative hook yang baik, perhatikan kalimat-kalimat

pembuka dalam artikel jurnal kenamaan atau Koran penting.



Penelitian sebelumnya

Penelitian selanjutnya perlu me-review penelitian atau literatur

sebelumnya yang pernah membahas masalah yang sama. Berhati-hati

saat berbicara tentang “review penelitian”. Anda harus memasukkan

tinjauan pustaka utuh dalam bagian pendahuluan. Tinjauan pusaka

ditempatkan khusus dan terpisah dari bagian pendahuluan. Peneliti perlu

me-review penelitian-penelitian relevan sebelumnya dan menaruhnya di

bagian pendahuluan dengan tujuan:

 Untuk menjustifikasi pentingnya penelitian yang sedang diajukan,

 Untuk menjelaskan perbedaan antara menelitian sebelumnya dengan

penelitian yang sedang diajukan.



Jenis literatur seperti apa yang harus di-review oleh seorang peneliti? 

Penelitian bisa saja berupa penelitian kuantitatif, kualitatif, atau 

metode campuran. Intinya adalah, literatur atau penelitian sebelumnya 

akan memberikan sumbangsih pemikiran dalam menganalisis rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam proposal.

Untuk me-review literatur atau penelitian yang relevan di bagian pendahuluan

proposal, pertimbangkan tip-tip penelitian sebagai berikut:

o Review-lah sejumlah literature dengan meringkasnya secara komunal, bukan

secara individual,

o Letakkan referensi in-text di akhir paragraf atau di akhir review mengenai literatur

tersebut,

o Tijaulah penelitian-penelitian lain yang mengunakan pendekatan kuantitatif,

kualitatif, atau metode campuran,

o Carilah literatur terbaru untuk me-review dan diabstraksikan, seperti literature

yang dipublikasikan tidak lebih dari 10 tahun yang lalu.



Kekurangan dalam Literatur Sebelumnya
Defisiensi dalam literatur atau penelitian sebelumnya bisa saja muncul karena topik

yang diangkat didalamnya tidak dieksplorasi berdasarkan kelompok, sample, atau

proposal. Selain menyebutkan defisiensi, peneliti juga perlu menjabarkan bagaimana

penelitiannya akan mengoreksi atau menutupi defisiensi tersebut. Singkatnya, untuk

menunjukkan defisiensi dalam literatur sebelumnya, peneliti perlu menerapkan tip-tip

penelitian berikut:

a. Kutiplah sejumlah kekurangan dalam literatur tersebut untuk memperkuat alasan

dibutuhkannya penelitian terhadap topik tertentu,

b. Tunjukkan secara spesifik kekurangan dalam penelitian yang sudah ada,

c. Tulisalah bidang atau ranah tertentu yang terabaikan oleh penelitian sebelumnya,

termasuk topik, proses statistika, implikasi penting, dsb,

d. Jelaskan bagaimana penelitian anda akan mengoreksi kekurangan ini dan

memberikan kontribusi yang berbeda pada literatur atau penelitian akademis.



Signifikansi penelitian bagi pembaca
Dalam bagian ini, peneliti hendaknya menulis alasan tentang pentingnya penelitian yang

diajukan. Semakin banyak pembaca yang ditargetkan, semakin besar signifikansi penelitian

tersebut bagi mereka, begitu pula potensi penelitian terkebut akan semakin kuat untuk

diterapkan di dunia nyata. Dalam bagian ini pula, peneliti juga dapat menjelaskan beberapa

hal berikut:

1. Tiga alasan atau lebih tentang bagaimana penelitian anda dapat menambah peneitian

akademis dan literature dalam bidang tertentu,

2. Tiga alasan atau lebih tentang bagaimana penelitian dapat membantu memperbaiki atau

meningkatkan praktik tertentu,

3. Tiga alasan atau lebih tentang bagaimana penelitian anda akan memperbaiki atau

meningkatkan kebijakan tertentu.

Pada akhirnya, pendahuluan yang baik untuk penelitian selalu diakhiri dengan pernyataan

tentang tujuan atau maksud penelitian.



RUMUSAN MASALAH DAN HIPOTESIS 
PENELITIAN

Rumusan masalah dan hipotesis berperan sebagai

“rambu” bagi pembaca dan untuk mempersempit tujuan

penelitian. Rambu pertama, adalah tujuan penelitian yang

menjadi petunjuk utama sebuah penelitian. Selanjutnya,

rumusan masalah atau hipotesis penelitian yang akan

mempersempit penelitian untuk memprediksi tentang apa

yang akan di pelajari atau pertanyaan yang harus di

jawab dalam penelitian.



RUMUSAN MASALAH KUALITATIF

1. Bertanyalah tidak lebih dari lima sampai tujuh subpertanyaan selain dari

pertanyaan utama anda.

2. Kaitkanlah pertanyan utama (rumusan masalah) dengan strategi

penelitian kualitatif tertentu.

3. Awalilah rumusan masalah penelitian dengan kata-kata “apa” atau

“bagaimana” untuk menunjukkan keterbukaan penelitian anda.

4. Fokuslah pada satu fenomena atau konsep utama



5. Gunakanlah verba-verba eksploratif yang menyampaikan bahasa rancangan. 
Verba-verba ini seyogiainya mengajak pembaca untuk memahami bahwa
penelitian anda:

• Melaporkan cerita-cerita (misalnya, riset naratif)
• Mendeskripsikan esensi pengalaman (misalnya, fenemenologi)
• Menemukan (grounded theory)
• Berusaha memahami (misalnya, etnografi)
• Mengeksplorasi suatu proses (misalnya, studi kasus)



6. Gunakanlah verba yang lebih eksploratoris berupa kata-kata tidak

langsung (nondirectional words) ketimbang kata-kata langsung

(directiona; words), misalnya “berdampak pada”, “mempengaruhi”, 

”Menentukan”, ”menyebabkan”, dan “ Menghubungkan”.

7. Upayakan rumusan masalah anda terus berkembang dan berubah

selama penelitian berlangsung, namun tetap konsisten dengan

sumsi-asumsi dasar rancangan penelitian tersebut.

8. Gunakanlah pertanyaan open-ended (terbuka), tanpa perlu merujuk

pada literature atau teori tertentu, kecuali jika ada strategi penelitian

kualitatif yang menganjurkan hal itu.

9. Pericilan para partisipan dan lokasi penelitian, itu pun jika

sebelumnya informasi mengenai keduanya belum dijelaskan.



RUMUSAN MASALAH DAN HIPOTESIS 
PENELITIAN KUANTITATIF

Rumusan masalah kuantitatif (quantitative hypothese) biasanya berupa

pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara variable-variabel yang akan dianalisis

oleh peneliti. Rumusan masalah biasanya digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan lebih

khusus dalam penelitian survey. Berikut sejumlah petunjuk dalam menulis rumusan

masalah dan hipotesis kuantitatif yang baik:

1. Variable-variabel dalam rumusan masalah atau hipotesis biasanya hanya digunakan

dengan tiga pendekatan dasar.

2. Salah satu hal yang paling sering muncul dalam penelitian kuantitatif adalah

pengujian terhadap suatu teori dan spesifikasi rumusan masalah atau hipotesis

yang berhubungan dengan teori tersebut.

3. Variable bebas dan variable terikat harus diukur secara terpisah dan tidak diukur

pada konsep yang sama. Produser ini sekaligus memperkuat sebab-akibat dalam

penelitian kuantitatif.



4. Untuk mengurangi “kelebihan muatan”, tulislah hanya rumusan masalah atau

hipotesis saja, tidak kedua-duannya, kecuali jika hipotesis tersebut dibuat

berdasarkan rumusan masalah

5. Jika hipotesis yang digunakan, ada dua bentuk: hipotesis nol dan hipotesis

alternative.

6. Jenis lain dari hipotesis alternative adalah hipotesis nondireksional: suatu

prediksi dibuat, namun bentuk perbedaan-perbedaannya (lebih besar, lebih

lemah, lebih banyak, kurang, dll) tidak secara pasti terperinci karena peneliti

tidak mengetahui apa yang diprediksikan dari literature-literatur sebelumnya.

7. Jika penelitian menggunakan variable-variabel demografis sebagai

prediktornya, sebaiknya gunakanlah variable-variabel non-demografis (sikap

atau perilaku) sebagai variable mediate atau variabel moderat.

8. Gunakanlah pola urutan kata yang konsisten dalam menulis rumusan masalah

atau hipotesis penelitian agar pembaca mudah mengindentifikasi variabel-

variabel utama.



MODEL RUMUSAN MASALAH 
DAN HIPOTESIS DESKRIPTIF

Salah satu model yang direkomendasikan dalam merancang rumusan

masalah dan hipotesis penelitian adalah dengan menulis rumusan masalah yang

bersifat deskriptif terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menulis rumusan

masalah dan hipotesis inferensial (memberikan dugaan-dugaan atas populasi

tertentu berdasarkan sampel penelitian. Model ini mencakup variabel bebas dan

variabel terikat. Dalam model ini, peneliti membuat rumusan masalah deskriptif,

masing-masing untuk variabel bebas, variabel terikat, dan variabel intervening

penting atau variabel moderating. Setelah menulis rumusan masalah deskriptif ini,

peneliti bisa menyajikan rumusan masalah atau hipotesis inferensial yang

menghubungkan variabel-variabel atau membandingkan kelompok-keompok.

Rangkaian akhir dari rumusan masalah dapat di tambah dengan rumusan masalah

atau hipotesis di mana variabel-variabel dikontrol.



RUMUSAN MASALAH DAN HIPOTESIS 
PENELITIAN METODE CAMPURAN

Penelitian metode campuran seharusnya berisi rumusan masalah

kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran dimulai dengan rumusan masalah yang

memang dirancang khusus untuk penelitian metode campuran. Dengan demikian,

yang perlu dipikirkan adalah: seperti apa jenis-jenis rumusan masalah yang

seharusnya disajikan dan kapan serta informasi apa saja yang paling dibutuhkan-

dalam rumusan masalah- untuk menunjukkan sifat penelitian metode campuran ini:

1. Rumusan masalah (atau hipotesis), baik yang didsarkan pada rancangan

kualitatif maupun kuantitatif, harus sama-sama disajikan dalam penelitian

metode campuran untuk mempersempit dan memfokuskan tujuan penelitian.

2. Ketika menulis rumusan masalah atau hipotesis penelitian metode

campuran, ikutilah petunjuk-prtunjuk dalam bab ini tentang bagaimana

menulis rumusan masalah dan hipotesis yang baik.



3. Peneliti juga harus memperhatikan susuan rumusan masalah dan

hipotesis ini.

4. Tulislah rumusan masalah penelitian metode campuran yang

secara langsung penelitian kuantitatif dan kualitatif.

5. Rumusan masalah metode campuran dapat dituliskan dengan cara

yang berbeda-beda. Rumusan semacam ini mengandalkan salah

satu dari tiga bentuk.

6. Pertimbangkan bagaimana menyajikan rumusan masalah

kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran dalam penelitian

metode campuran.



Signifikansi dan Tujuan Penelitian

Menurut Locke, Spirduso, dan Silverman (2013), tujuan penelitian berarti

menunjukkan “mengapa Anda ingin melakukan penelitian dan apa yang

ingin Anda capai”.

Dikenal dengan istilah tujuan penelitian karena ia menggambarkan

tujuan/maksud dilakukannya penelitian dalam satu atau beberapa kalimat.

Dalam proposal peneliti harus membedakan antara tujuan penelitian,

masalah penelitian, dan rumusan masalah. Tujuan penelitian

mengindikasikan maksud penelitian, dan bukan masalah atau isu yang

dapat menuntun pada keharusan diadakannya penelitian. Tujuan

penelitian adalah kumpulan pertanyaan yang menjelaskan sasaran,

maksud, atau gagasan umum diadakannya suatu penelitian.



Tujuan Penelitian Kualitatif

Pada umumnya tujuan peneitian kualitatif mencakup informasi tentang

fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian,

dan lokasi penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

menulis tujuan penelitian kualitatif:

• Gunakan kata-kata seperti tujuan, sasaran, dan maksud agar menandai

tujuan penelitian yang akan ditulis. Tulislah dalam kalimat atau

paragraph terpisah dan gunakan bahasa penelitian.

• Focus pada satu fenomena atau konsep atau gagasan utama.

Persempit penelitian menjadi satu gagasan untuk diieksplorasi . tujuan

penelitian kualitatif tidak boleh menunjukkan dua atau lebih variable

yang saling berelasi.



• Gunakan verba tindakan untuk menunjukkan adanya proses learning

dalam penelitian.

• Gunakan kata dan frasa yang netral-bahasa tidak langsung. Jangan

menggunakan kata atau frasa yang problematis

• Sajikan definisi kerja umum mengenai fenomena atau gagasan utama.

Tujuan disajikannya definisi umum ini adalah untuk menunjukkan

kepada pembaca makna umum dari fenomena yang diteliti sehingga

mereka dapat lebih memahami jenis pertanyaan dan rspons yang

diminta partisipan serta sumber data.

• Tunjukkan lokasi dilakukannya penelitian.

• Jelaskan berapa banyak partisipan yang terlibat.

• Gunakan beberapa bahasa yang membatasi ruang lingkup partisipan

atau lokasi penelitian.



Tujuan Penelitian Kuantitatif

Tujuan penelitian Kuantitatif sangat berbeda dengan model

kualitatif, baik dalam hal bahasa maupun fokusnya dalam

menghubungkan atau membandingkan variable. Tujuan

penelitian kuantitatif meliputi variable dalam penelitian dan

hubungan antar variable tersebut, para partisipan dan lokasi

penelitian. Tujuan ditulis dengan bahasa yang berhubungan

dengan penelitian kuantitatif, dan mencakup pengujian

deduktif atas hubungan dan teori tertentu.



Untuk menulis tujuan penelitian kuantitatif, ada
sejumlah hal yang perlu diperhatikan:

• Gunakan kata-kata untuk menandai tujuan penelitian anda, misalnya

tujuan, maksud, atau saran.

• Tunjukkan teori, model, atau kerangka konseptual yang digunakan.

• Tunjukan variabel bebas dan variabel terikat, serta variabel-variabel lain,

seperti mediate, moderate, atau kontrol, yang digunakan dalam

penelitian.

• Gunakan kata-kata yang dapat menghubungkan variabel bebas dan

variabel terikat untuk menunjukan bahwa kedua jenis variabel ini benar-

benar saling berhubungan, misalnya “hubungan antara” dua atau lebih

variabel, atau “perbandingan antara” dua atau lebih kelompok.



• Tempatkan dan susunlah variabel-variabel ini dari kiri ke kanan, dengan

variabel bebas (di bagian kiri) yang diikuti oleh variabel terikat (di bagian

kanan). Letakkan variabel-variabel intervening antara variabel bebas dan

variabel terikat.

• Sebutkan jenis strategi penelitian (seperti, strategi survei atau

eksperimen) yang digunakan dalam penelitian.

• Tunjukkan secara jelas partisipan (atau unit analisis) dan lokasi

penelitian tersebut

• Definisikanlah secara umum masing-masing variabel kunci, misalnya

dengan menggunakan definisi-definisi yang sudah diterima secara

umum yang berasal dari literatur-literatur.



Berdasarkan poin-poin di atas, tujuan penelitian kualitatif dapat ditulis

seperti berikut ini:

Tujuan penelitian _____(eksperimen?survei?) ini adalah untuk menguji

teori____yang____(mendeskripsikan outcome) atau

(membandingkan?menghubungkan?)____(variabel

bebas)____dengan_____(variabel terikat), yang

mengendalikan____(variabel kontrol) untuk____(partisipan penelitian)

di_____(lokasi penelitian). Variabel-(variabel)bebas______akan

didefiniskan sebagai_____(sajikan suatu definisi umum), dan variabel-

(variabel)kontrol dan intervening_____(tunjukkan variabel kontrol dan

intervening) didefinisikan sebagai_____(sajikan definisi umum).



Tujuan Penelitian Metode Campuran
Berikut ini saya sajikan beberapa petunjuk bagaimana menyusun dan

menyajikan tujuan penelitian metode campuran.

• Mulailah dengan menulis kata-kata yang menunjukkan secara jelas tujuan

penelitian yang akan dijabarkan.

• Jelaskan tujuan penelitian dari perspektif konten.

• Tunjukkan jenis rancangan mentode campuran yang digunakan, apakah itu

eksploratori sekuensial, embedded sekuensial, trasnformasional, multiphase

atau lainnya.

• Jelaskan alasan/rasionalisasi dikombinasikannya data kuantitatif dan kualitatif

Berdasarkan elemen-elemen di atas, disajikan tiga contoh tujuan penelitian

metode campuran menggunakan rancangan konvergen, rancangan eksplanatori

sekuensial, dan rancangan eksploratori sekuensial (Creswell & Plano Clark,

2011).



Script atau tulisan terakhir adalah gambaran tujuan

penelitian yang mungkin digunakan untuk rancangan

sekuensial eksploratori dengan maksud penelitian adalah

mengembangkan ukuran (atau instrument) yang mengola

sample dengan terlebih dahulu mengumpulkan data kualitatif

dan kemudian menggunakannya untuk merancang ukuran

atau instrument yang dapat diuji dengan sample populasi.

Contoh contoh lainnya diberikan untuk mengedepankan

rancangan rancangan yang lebih maju seperti rancangan

embedded, rancangan transformative, rancangan multiphase,

dalam Creswell dan Plano Clark (2011).



TUJUAN PENELITIAN METODE  CAMPURAN 
KONVERGEN 

Classen et al (2007) mengembangkan suatu model promosi kesehatan

bagi keselamatan pengemudi lansia. Classen dan koleganya meneliti

resiko dan faktor faktor protektif yang memengaruhi luka luka pengemudi

(fase kuantitatif) mereka juga meneliti faktor faktor yang memengaruhi

keselamatan, dan prioritas keamanan pemangku kepentingan pengemudi

lansia (fase kualitatif).

Penelitian ini menyajikan pandangan sosio-ekologis eksplisit yang

menerangkan hubungan faktor penyebab yang memungkinkan, serta

panduan empiris untuk mengembangkan intervensi kesehatan masyarakat

untuk meningkatkan keamanan pengemudi lansia.



TUJUAN PENELITIAN METODE CAMPURAN SEKUENSIAL 
EKSPLANATORI

Ivankova dan Stick (2007) meneliti faktor faktor yang berperan

dalam kegigihan/ketekunan mahasiswa pada program jarak

jauh (pembelajaran online).

Tujuan penelitian metode campuran sekuensial

eksplanatori ini adalah untuk mengidentifikasikan faktor faktor

yang berperan pada kegigihan mahasiswa dalam program

ELHE dengan memperoleh hasil hasil kuantitatif dari sebuah

survei terhadap 278 mahasiswa dan mantan mahasiswa



TUJUAN PENELITIAN METODE 
CAMPURAN SEKUENSIAL EKSPLORATORI 

Myers dan Oetzel (2003) membuat dan memvalidasi ukuran asimilasi

organisasional. Ukuran ini merefleksikan tingkat penerimaan interaktif

konsumen dalam ranah organisasi. Penelitian dimulai dengan

mewawancarai anggota anggota dari industri periklanan, perbankan,

perhotelan, universitas, dan industri penerbitan, diikuti dengan rancangan

survei yang kemudian diterapkan ke sampel agar dapat memvalidasi

ukuran yang muncul. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai tingkat

asimilasi organisasi para anggota.



THANK YOU!

JOHN W CRESWELL, 2015, PENELITIAN KUALITATIF & DESAIN 
RISET, PUSTAKA PELAJAR, YOGYAKARTA


