
BAB  VI
PROSEDUR PENELITIAN

A. Latar Belakang Masalah
     Latar belakang masalah penelitian, biasanya dikemukakan dalam berbagai ungkapan yaitu latar 
belakang penelitian atau latar belakang masalah atau latar belakang masalah penelitian. Latar belakang 
masalah dititikberatkan pada alasan yang menuntut dilakukannya  penelitian, baik yang berkenaan 
dengan masalah akademik maupun masalah sosial. Latar belakang masalah berfungsi sebagai 
pengantar munculnya masalah penelitian yang dideduksi (penarikan kesimpulan dari keadaan yang 
umum ke yang khusus) dari suatu pemikiran atau berdasarkan hasil studi penjajagan (studi eksplorasi), U
jang Saefulah 2003:3.
     Latar belakang masalah bertolak dari adanya minat dan perhatian peneliti dalam hal ini mahasiswa 
terhadap sesuatu masalah. Sesuatu itu berasal dari pergulatan pemikiran dalam masyarakat ilmiah, atau 
informasi yang diperoleh dalam bidang keahlian yang bersangkutan atau dari pengalaman kehidupan 
sehari-hari.     Dalam latar belakang masalah dikemukakan data dasar yang dapat dijadikan acuan atau 
alasan munculnya masalah penelitian. Ia dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang saling 
berhubungan, yang didalamnya mengandung kontradiksi. Pengungkapan pernyataan itu dilakukan 
secara deduktif, berawal dari yang bersifat umum dan berakhir pada yang bersifat khusus. Sedangkan 
isi  Latar Belakang Masalah Penelitian harus memuat hal-hal berikut :

1.  Data dasar yang dapat dijadikan acuan atau alasan munculnya masalah penelitian.

2.  Dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan.



3.  Di dalam pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan tersebut, terkandung kontradiksi 

atau kesenjangan-kesenjangan.

4.  Pengungkapan pernyataan, sebaiknya dilakukan secara deduktif, berawal dari yang bersifat 

umum dan berakhir pada yang bersifat khusus.

5.  Dari pernyataan yang umum hingga yang khusus itu memunculkan adanya masalah.

6.  Pada bagian pernyataan-pernyataan khusus yang disusun secara konsisten dan sistematik itu

 muncul masalah yang khusus, juga dirumuskan dalam masalah-masalah khusus.
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Tim Fakultas Dakwah, 2004:51
Latar belakang masalah berbicara masalah penelitian bukan sekedar sesuatu yang muskil saja, 
melainkan juga           



“sesuatu yang tidak wajar” atau “sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan”. “Harapan” ini bukan 
harapan menurut pengertian umum (karena menyenangkan/menguntungkan), melainkan harapan 
yang terkandung arti atau pengertian konsep /variabel, fakta, teori atau hukum. Misalnya “harapan” 
dari konsep “miskin” adalah serba kurang. Jika ada pernyataan bahwa ada orang miskin makan tiga 
kali sehari, itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi orang miskin makan tiga kali sehari itu dinyatakan 
bahwa masalah adalah kesenjangan (gap) antara kenyataan dan harapan (antara “Das Sein”  dan “Das 
Solen”).
Dalam menentukan masalah ada lima hal yang harus dilakukan, yaitu :

1.  Tunjukkan kenyataan (fenomena) yang ditangkap atau dijadikan pikiran itu, misal ; dari kata 
sekunder (laporan-laporan).

2.  Tunjukkan “harapan” yang bersangkutan dengan kenyataan itu, misal ; ketentuan-
ketentuan, patokan-patokan, fakta-fakta, teori, hukum, dan sebagainya ; dari referensi-referensi 
tertentu.

3.  Tunjukkan kesenjangan antara kenyataan dan harapan.
4.  Tunjukkan bahwa alternatif jawaban atau pemecahan kesenjangan itu lebih dari satu 

alternatif (jika hanya satu alternatif, tidak merupakan masalah).
5.  Tunjukkan tentang pentingnya masalah itu untuk dipecahkan (jika tidak dipecahkan akan 

mengganggu apa?).

           Setelah menunjukkan kelima hal tersebut disusun perumusan masalah dari yang telah 
ditetapkan. Caranya dengan menyatakan masalah yang ditetapkan itu dengan kalimat pernyataan (stat
ement). Oleh karena itu disebut pernyataan masalah (problem statement) sedangkan penetapan 
masalah disebut “problem setting”. Pernyataan masalah ini dinyatakan secara singkat, jelas, dan 
tegas.



B. Merumuskan Judul Penelitian
     Judul penelitian merupakan sosok yang pertama kali kelihatan. Ia merupakan identitas atau cermin 
dari jiwa seluruh pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu ia harus ditulis 
secara tepat dan mampu menggambarkan isi tulisan. Terdapat beberapa cara dalam menulis judul 
skripsi. 
Pertama, ditulis selengkap mungkin, sehingga dengan membaca judul dapat diketahui kehendak 
peneliti dengan kegiatannya itu. Menurut Suharsimi Arikunto (1992) “Judul penelitian skripsi yang 
lengkap mencakup: 1. sifat dan jenis penelitian, 2. objek yang diteliti, 3. subjek penelitian, 4. lokasi 
penelitian, dan 5. waktu terjadinya peristiwa.”
Contoh:  Studi Komparasi antara Strategi Dakwah NU dan Muhammadiyah di Indonesia pada Masa 
Penjajahan Belanda Tahun 1940.
Kedua, judul ditulis singkat. Bila judul ditulis secara singkat ia harus dirumuskan dengan jelas, tegas, 
tepat dan mencerminkan batasan-batasan masalah dan variabel-variabel yang ditelitinya.
Sementara menurut Cik Hasan Bisri (1997:17) “Judul skripsi ditulis dengan menggunakan kalimat-
kalimat yang jelas, lugas, menarik, dan mencerminkan isi skripsi.” Selain itu penulisan judul skripsi juga
dapat dilengkapi dengan kalimat tambahan sebagai penjelasan, baik yang menunjukkan pembatasan 
waktu, lokasi maupun metode yang digunakan. 

C. Perumusan  Masalah  Penelitian
Masalah dalam penelitian skripsi dapat dikategorikan kepada masalah akademik dan masalah sosial. 
Masalah akademik  dapat dikatakan sebagai hubungan, minimal antara dua unsur (variabel). 
Sedangkan masalah sosial dapat dimaknai sebagai jarak antara yang diharapkan atau yang 
dikehendaki 



dengan yang diperoleh atau yang dirasakan. Dengan kata lain masalah sosial adalah jarak antara “yang
seharusnya” (mengacu pada norma yang dianut) dengan “yang senyatannya” (mengacu pada realitas).
Jika penelitian skripsi yang dilakukan merupakan penelitian murni, fokus penelitian adalah masalah 
akademik, sedangkan untuk penelitian kebijakan fokus penelitiannya adala masalah sosial.
Masalah menurut bahasa Arab jamaknya dari kata “masail” atau problems dalam bahasa Inggris. 
Sedangkan pertanyaan menurut bahasa Arab jamaknya dari kata “asilah” atau “question” dalam 
bahasa Inggris. Masalah adalah adanya kesenjangan (gap) antara kenyataan dan harapan atau das 
sein dan das sollen. Dengan kata lain masalah sosial adalah jarak antara yang seharusnya (mengacu 
pada norma yang dianut) dengan yang senyatanya (mengacu pada realitas yang dicapai). Jika 
penelitian skripsi yang dilakukan sebagai penelitian murni maka fokus penelitian adalah masalah 
akademik, sedangkan untuk penelitian kebijakan fokus penelitiannya adalah masalah sosial. 
Adapun pertanyaan penelitian, merupakan ungkapan keingintahuan terhadap sesuatu yang belum 

jelas, terhadap masalah itu. Meminjam pemikiran Cik Hasan Bisri (1997:22-26) “Pertanyaan penelitian 

berfungsi untuk membatasi cakupan masalah penelitian dan menjadi patokan dalam menentukan 

macam-macam data yang akan dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.” 

Pertanyaan penelitian yang dibuat harus mencerminkan ke-apa-an (pribadi atau objek yang diteliti) 

ke-mengapa-an (alasan sesuatu terjadi), dan ke-bagaimana-an (bagaimana suatu proses terjadi) yang 

ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Perumusan masalah ini sebagai pijakan penelitian kita dari mana harus mulai, ke mana harus pergi dan 

dengan apa. Dalam membuat perumusan masalah biasanya menggunakan kalimat pertanyaan seperti ; 

apa, mengapa, bagaimana, dan 



seterusnya. Rumusan masalah atau identifikasi masalah dalam masalah 

penelitian yang dirumuskan, baik dalam bentuk “Problem Statement” maupun dalam bentuk “Research

Question” itu masih bersifat umum, maka perlu diidentifikasi secara jelas dan tegas serta operasional. 

Mengidentifikasikan masalah berarti merinci rumusan masalah yang bersifat umum itu kepada bagian-

bagiannya (dimensi-dimensinya) sampai pada unsur-unsurnya (indikator-indikatornya), secara lebih 

konkrit (jelas dan tegas) dan operasional.
Berdasar hal itu si peneliti dituntut untuk mampu menguasai bangun komponen dari fenomena-
fenomena yang dijadikan masalah penelitiannya itu. Cara menyajikan identifikasi masalah ini adalah 
mengurut (merinci) butir demi butir; dimulai dari yang paling kuat (penting); kalimatnya dapat 
berbentuk “problem statement”, tetapi pada umumnya dalam bentuk “research question”.
Dalam mengidentifikasi masalah yang berupa eksplanasi (penjelasan faktual), baik bagi teori maupun 
teknologi, dituntut kemampuan “memilah” fenomena-fenomena kepada pilahan “determinant (faktor)” 
dan “result” (konsekuensi)”. Perumusan masalah “belum mengetahui penjelasan (eksplanasi) tentang 
terjadinya fenomena” atau “belum mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena”.
Yang perlu diidentifikasinya itu ialah faktor-faktor ; dengan kata lain faktor-faktor (determinant) itu 
yang harus dirinci secara jelas dan tegas serta operasional.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

     Tujuan penelitian berhubungan secara fungsional dengan rumusan masalah penelitian, yang dibuat 

secara spesifik, terbatas dan dapat diperiksa dengan hasil penelitian. Ia merupakan muara dari suatu 

penelitian, dengan mengerahkan segala kemampuan penelitian untuk mencapai 



tujuan itu. Secara teknis, kata kerja pembuka yang digunakan dapat dirumuskan dalam kalimat aktif, 

seperti untuk menemukan, untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk membandingkan, untuk 

menilai, dan untuk menguraikan. Selain itu dapat dirumuskan dalam kalimat pasif, seperti agar dapat 

diketahui, agar dapat dijelaskan, agar dapat dibandingkan, dan sebagainya tetapi ini jarang digunakan 

dalam penelitian. Tujuan penelitian ditulis dengan menjelaskan komponen-komponennya.
2. Kegunaan Penelitian 
       Pertama, untuk kepentingan ilmu yang relevan dengan penelitian, yaitu pengembangan ilmu 
dakwah, baik verifikasi teori, mungkin untuk aplikasi teori, atau untuk menemukan teori yang sama 
sekali baru. 
     Kedua, ialah bagi masyarakat sebagai sumbangan bila diperlukan, di dalam memecahkan suatu 

masalah yang relevan, dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Hal demikian mengacu 

pada kebenaran ilmiah, baik kebenaran koherensi (acuan teori), kebenaran korespondensi (yang 

didukung oleh data), dan atau kebenaran pragmatis (yang memiliki kegunaan). 

     Sementara Skripsi: Diarahkan pada usaha pengembangan ilmu, terutama dalam bidang ilmu Agama

Islam yang melingkupi masalah penelitian. Ia bersifat monodisipliner dan diidentifikasi sebagai 

penelitian murni (pure research).

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka (literature review) adalah proses penelusuran bahan pustaka untuk memilih dan 

menentukan teori yang akan digunakan dalam penelitian. Bahan pustaka ini dapat berupa buku-buku, 

jurnal-jurnal hasil penelitian, atau apa saja yang menjadi khazanah pengetahuan ilmiah. Untuk 

menjamin kelengkapan daya dukung ilmiah bagi teori atau 



teori-teori yang digunakan dalam penelitian, jumlah bahan pustaka untuk skripsi S1 minimal sebanyak 

30 buah.

Dari penelusuran terhadap bahan pustaka ini kelak ditemukan sejumlah konsep, teori, atau teori-teori 

yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu konsep-konsep dan teori-teori ini diuraikan secara 

terperinci dalam tinjauan pustaka.

Menurut Senn (dalam Cik Hasan Bisri, 2w001:389), tinjauan pustaka memberi jalan tentang langkah 

apa yang akan ditempuh dalam merumuskan kerangka penelitian, mendekati hipotesis yang akan 

dirumuskan, dan pilihan cara yang tepat dalam pengumpulan data. Oleh karena khazanah 

pengetahuan ilmiah sangat luas dan beragam, maka diperlukan cara kerja yang cermat dan tepat 

dalam pemilihan dan penggunaan teori, sehingga apa yang diperoleh memenuhi kebutuhan dalam 

penelitian. Sedangkan pandangan Cik Hasan Bisri (2001:389-390) terdapat beberapa tahapan dalam 

proses penulisan tinjauan pustaka yaitu :

1.  Melakukan inventarisasi terhadap judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Ia dapat berupa buku daras, antologi (bunga rampai atau kapita selekta, laporan 

penelitian, ensiklopedi, jurnal ilm iah, tulisan lepas, atau makalah-makalah yang disampaikan dalam 

berbagai pertemuan ilmiah).
2.  Melakukan pemilihan isi dalam bahan pustaka tersebut, baik dengan cara memilih topik dalam

daftar isi atau sub-judul dalam masing-masing bahan pustaka.
3.  Melakukan penelaahan terhadap isi tulisan dalam bahan pustaka. Penelaahan ini dilakukan 

dengan cara memilih unsur informasi, terutama konsep dan teori, serta unsur metodologi yang 
berhubungan dengan masalah penelitian.

4.  Mengelompokkan hasil bacaan yang telah ditulis sesuai dengan rumusan yang tercantum 
dalam masalah dan pertanyaan penelitian.



5.  Memaparkan isi teori dan produk aplikasi teori tersebut dalam pelaksanaan penelitian.

Menurut Mely G. Tan (dalam Cik Hasan Bisri, 2001:390), penelusuran bahan pustaka dalam proses 
penulisan tinjauan pustaka memiliki beberapa manfaat, khususnya bagi peneliti sebelum 
melaksanakan penelitian yaitu :

1.  Untuk memperdalam pengetahuan mengenai masalah yang akan diteliti.
2.  Untuk menegaskan kerangka teoritis yang dijadikan landasan berpikir.
3.  Untuk mempertajam konsep-konsep yang digunakan, sehingga mempermudah dalam 

perumusan hipotesis.
4.  Untuk menghindarkan terjadinya pengulangan dari suatu penelitian.

       Di samping itu Cik Hasan Bisri (2001:391) menambahkan, penelusuran dan pengkajian bahan 
pustaka berguna untuk menghindarkan pernyataan bahwa masalah penelitian “belum pernah diteliti” 
oleh orang lain, atau “baru” sama sekali. Boleh jadi masalah itu telah sering diteliti namun, 
laporannya belum pernah dibaca oleh peneliti berikutnya. Bila hal ini terjadi, di satu pihak 
menunjukkan kadangkala wawasan ilmiah peneliti tentang masalah tersebut dan di pihak lain 
penelitian tentang masalah itu akan berjalan di tempat, bahkan mungkin mengalami kemunduran. 
Jadi, penelitian ilmiah selayaknya dilakukan dengan memnfaatkan hasil penelitian sebelumnya, 
tentang masalah yang sama atau serupa, sehingga perkembangan ilmu dan penelitian tetap 
terpelihara.

E. Kerangka Berpikir

     Penggunaan istilah kerangka berpikir dalam penelitian cukup bervariasi. Ada yang menggunakan 

istilah kertangka teori. Ada yang menggunakan istilah kerangka pemikiran dan kerangka pikir. Ada 

pula yang menggunakan istilah landasan berpikir dan landasan konseptual, atau kerangka konseptual 



atau model konseptual. Ketujuh istilah itu memiliki fungsi yang sama dengan kerangka berpikir, yakni 

sebagai tulang  punggung penelitian yang dideduksi dari teori atau hanya berupa kerangka pernyataan

logis, logical framework (Cik Hasan Bisri, 2000:391).

     Kerangka berpikir berawal dari pengkajian pustaka dan dari pengkajian itu dapat ditemukan 

berbagai konsep dan terutama teori atau teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan 

dilaksanakan. Teori biasanya berhubungan dengan subyek tertentu dalam cakupan bidang ilmu 

tertentu, dan dihubungkan dengan nama perumus teori itu. Teori merupakan serangkaian pernyataan 

sistematik yang bersifat abstrak tentang subyek tertentu. Subyek itu dapat berupa  pemikiran, 

pendapat nilai-nilai, norma-norma pranata-pranata sosial, peristiwa-peristiwa dan perilaku manusia. 

     Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap gejala 

yang diteliti. Ia dapat berupa kerangka teori atau dapat pula berbentuk kerangka penalaran logis. 

Kerangka teori ini merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan 

teori itu dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir yang dirumuskan dalam bentuk 

kerangka teori ini mensyaratkan bahwa teori-teori yang digunakan sepenuhnya harus dikuasai dan 

mengikuti perkembangan teori yang muktakhir. Sementara kerangka berpikir dalam bentuk 

penalaran logis adalah sebuah urutan berpikir logis sebagai suatu ciri cara berpikir ilmiah yang akan 

digunakan dan cara menggunakan logika tersebut dalam memecahkan masalah penelitian. Kerangka 

berpikir itu bersifat operasional, diturunkan dari satu atau beberapa teori atau dari pernyataan-

pernyataan yang logis. Ia berhubungan dengan masalah penelitian dan menjadi pedoman dalam 

perumusan hipotesis yang akan diajukan, (Cik Hasan Bisri, 1997:41; Husaini Usman dan Purnomo 

Setiady Akbar, 1998:33-34).



     Kerangka berpikir yang ditulis dalam penelitian untuk skripsi juga ditulis mengikuti alur berpikir di 

atas. Ia harus ditulis secara sistematis dengan alur logika yang jelas dan untuk semakin memperjelas 

penulisan kerangka berpikir tersebut dapat dibuat skema sesuai jurusan ada pada Bab IV. 
Adapun langkah-langkah penyusunan kerangka berpikir menurut Dadang Kuswana (2011:64-65) sebag

ai berikut :

1.  Mendeskripsikan teori dan hasil penelitian

2.  Menganalisis secara kritis terhadap teori dan hasil penelitian

3.  Menganalisis secara komprehensif terhadap teori dan hasil penelitian; analisis komperatif 

dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain dan hasil penelitian 

satu dan penelitian yang lain.

4.  Melakukan pemahaman sintesis dan penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan sintesis atau 

kesimpulan sementara. Perpaduan sintesis antara variabel satu dan variabel yang lain akan 

menghasilkan kerangka berpikir, selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis.

5.  Menysun kerangka berpikir

6.  Setelah sintesis atau kesimpulan sementara dirumuskan, selanjutnya penyusunan kerangka 

berpikir. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif/hubungan 

atau komperatif/perbandingan.

7.  Menyusun hipotesis, berdasarkan kerangka berpikir selanjutnya disusun hipotesis yaitu :

I.  Penjelasan tentang variabel-variabel yang akan diteliti;

II.  Mempertunjukkan dan menjelaskan pertautan/hubungan antarvariabel yang diteliti 

sekaligus landasan teori yang digunakan;



III.  Mempertunjukkan dan menjelaskan hubungan antarvariabel yang positif atau negatif denga

n bentuk hubungan simetris, kausal, atau interaktif (timbal baik);

IV.  Mengemukakn dlm bentuk diagram sehingga pihak lain dapat memahami proses kerangka 

berpikir dlm penelitian, (Dadang Kuswana, 2011:64-65).

Adapun pemikiran lain, bahwa menyusun kerangka pikiran adalah menjawab secara rasional masalah 

yang telah dirumuskan dan diidentifikasikan itu, dengan mengalirkan jalan pikiran dari pangkal pikir 

berdasar pada patokan pikir menurut kerangka logis. Kerangka logis adalah kerangka logika silogisme (S

yllogism), yaitu suatu argumen (penalaran) deduktif yang valid. Silogisme kerangkanya ada 2, yaitu :

1.  Pangkal pikir (premis), terdiri dari;

a. Pangkal pikir besar (premis mayor)
b. Pangkal pikir kecil (premis minor)

2.  Satu kesimpulan.

Kesimpulan adalah hasil argumentasi kedua premis tersebut (premis mayor dan premis minor).
Pemis adalah keterangan dalam suatu pembahasan yang menjadi landasan untuk menurunkan 
keterangan lain atau bahan bukti untuk mendukung kebenaran suatu kesimpulan, yang berpatokan 
pada patokan pikir (postulat/asumsi/aksioma). Keterangan yang bersifat general adalah premis major,
 keterangan bersifat khusus adalah premis minor.
Postulat/asumsi/aksioma adalah keterangan yang kebenarannya dapat diterima tanpa pembuktian 
lebih lanjut, untuk dijadikan awal atau pegangan dalam suatu pembahasan, jadi merupakan patokan 
bagi premis. Patokan pikir, premis dan kesimpulan adalah hasil kegiatan berpikir yang terdiri  dari 3 
tahapan, yaitu :

I.  Tahap conceptioning (penelaahan konsep)
II.  Tahap judgement (pertimbangan)



III.  Tahap reasoning (penyimpulan)     
I.  Tahap Conceptioning

     Tahap conceptioning adalah tahap kegiatan pikir dalam mengkaji pengertian-pengertian dari 
konsep-konsep atau variabel yang tersusun dalam bangun teori atau fakta, untuk menentukan 
patokan pikir dan pangkal-pangkal pikir. Pekerjaan ini dilakukan dengan penelaahan kepustakaan. Pega
ngan penelaahan pustaka adalah memperoleh keterangan yang telah teruji kebenarannya.

I.  Tahap Judgement

          Diartikan sebagai kegiatan pikir dalam menimbang untuk menerima atau menolak kesesuian 
antara pokok dan sebutan dari suatu keterangan dalam suatu pembahasan. Pada berpikir deduktif 
kegiatan ini adalah menerima atau menolak bahwa konsep/ variabel khusus merupakan “bagian “ 
dari konsep/ variabel umum.

I.  Tahap Reasoning

     Diartikan sebagai kegiatan dalam menarik kesimpulan dari premis-premis yang telah dikonsepsikan 
pada tahap conceptioning, dan diputuskan pada tahap judgement.
Kerangka reasoning,  yaitu : 1. Premis major, 2. Premis minor, dan 3. Kesimpulan.
     Kesimpulan ini didasarkan pada hukum deduktif bahwa segala kejadian yang muncul pada hal-hal 
umum, berlaku pula bagi hal-hal khusus, asal saja hal-hal yang khusus itu merupakan bagian dari yang 
umum.
     Pada berpikir deduktif kesimpulan itu disebut deduksi, kesimpulan rasional atau hipotesis. 
Rumusannya disusun dalam bentuk proposisi, yaitu kalimat yang terdiri dari dua variabel atau lebih 
yang menyatakan hubungan kausalitas. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, (2001:899) 
bahwa proposisi adalah rancangan usulan; Ling ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, 
disangkal, atau dibuktikan benar tidaknya. Proposisi biasanya disajikan dalam bentuk ungkapan atau 



kalimat pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua konsep. Misalnya hubungan antara 
konsep partisipasi dan konsep pembangunan dinyatakan dalam satu proposisi. “partisipasi kyai dalam 
pembangunan masyarakat desa” (Asep Saepul Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, 2003:83). Kadang-
kadang di akhir kerangka pikiran digambarkan skema alur yang disebut model penelitian.
     Nilai informatif dari proposisi adalah nilai yang bersangkutan dengan interprestasi terhadap 
proposisi. Artinya proposisi tidak mengandung hal-hal yang akan menyebabkan terjadinya kesalahan 
interprestasi dari yang memahainya.
     Hal-hal yang menyebabkan rendahnya nilai informatif dari suatu proposisi itu, yaitu :

1.  Luas abtraksi dari konsep/ variabel yang menyusun proposisi, yaitu konsep/ variabel yang 
terdiri dari sejumlah dimensi. Contoh : Status sosial.

2.    Proposisi yang menunjukkan makna ketergantungan pada ruang dan atau waktu, atau pada 
jumlah variasi situasi dan atau kondisi. Hal ini disebabkan oleh kesalahan “Sampling” yang tidak repren
sentatif. 

F. Merumusan Anggapan Dasar dan Hipotesis
1. Merumuskan Anggapan Dasar
Anggapan dasar adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang akan berfungsi sebagai 
pijakan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Misalnya kita akan mengadakan penelitian 
tentang prestasi belajar siswa, kita mempunyai anggapan dasar bahwa “prestasi belajar siswa adalah 
berbeda-beda”, tidak seragam. Jika prestasi belajar ini seragam, maka bukanlah merupakan variabel yan
g perlu diteliti. 
2. Hipotesis
Pengertian hipotesis merupakan kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti, tetapi masih harus 
dibuktikan 



atau dites atau diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan sesuatu di 
mana penelitian kita arah pandangan ke sana, sehingga ada yang menuntut kegiatan kita. Misalnya, kita 
akan meneliti “pengaruh kharisma dan keteladanan kyai terhadap sikap dan perilaku santri dalam 
bergaul.” Maka hipotesisnya sebagai berikut :

I.  Kharisma kyai berpengaruh terhadap sikap dan perilaku santri dalam bergaul.
II.  Keteladanan kyai berpengaruh terhadap sikap dan perilaku santri dalam bergaul.

Hipotesis ini biasanya digunakan jika jenis penelitiannya adalah kuantitatif (jenis penelitian dengan 
menggunakan angka-angka statistik), sedangkan anggapan dasar biasanya digunakan dalam jenis 
penelitian kualitatif (penelitian dengan menggunakan statemen-statemen atau pernyataan-pernyataan). 
Pada dasarnya hipotesis dapat muncul dari diri kita sendiri sebagai hasil pemikiran kita tentang hal-hal 
yang terjadi di sekitar kita. Ia juga dapat timbul atau berkembang pada saat kita mengadakan diskusi 
atau percakapan dengan teman, konsultasi dengan pembimbing, saat kita seorang diri merenungkan 
masalah penelitian kita, atau hipotesis juga dapat diturunkan dari teori, terutama dari teori-teori yang 
masih membutuhkan pengujian tentang kebenarannya.  Sebab, biasanya suatu teori jarang secara 
langsung diuji kebenarannya, yang diuji adalah hipotesisnya, yakni hipotesis yang diturunkan dari teori 
itu. Dengan demikian, segala pernyataan yang diturunkan dari suatu teori dalam bentuk yang dapat diuji
validitasnya disebut hipotesis   (S. Nasution, 2000:39-40).
Fungsi hipotesis dalam penelitian adalah membuka kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. 
Akan tetapi ia juga masih dapat memperluas fungsi-fungsimya, misalnya memberikan ide-ide untuk 
mengembangkan suatu teori, termasuk memperluas wawasan pengetahuan seorang peneliti 



mengenai gejala-gejala yang tengah ditelitinya (S. Nasution, 2000: 
40). Sementara menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (1998: 38) secara spesifik 
hipotesis berguna untuk : 
  1. memfokuskan masalah, 2.  mengidentifikasi data-data yang relevan untuk dikumpulkan, 3. 
menunjukkan bentuk desain penelitian, termasuk teknis analisis yang akan digunakan, 4. menjelaskan 
gejala sosial, 5. mendapatkan  kerangka   penyimpulan,  dan   6. merangsang   penelitian lebih lanjut.
3. Merumuskan Hipotesis
          Hipotesis merupakan perkiraan kebenaran atau dugaan sementara yang ditentukan oleh seorang 
peneliti. Dalam mengajukan hipotesis yang perlu diperhatikan yaitu :
a.  Dinyatakan dengan kalimat atau ungkapan faktual (berdasarkan kenyataan), yang benar-benar 
menjawab pertanyaan penelitian

I.  Proposisi (rancangan usulan) yang hakiki, ciri-cirinya :
  Bentuk hubungan antara variabel-variabelnya
  Ketegasan hubungan (proposition linkage)
  Nilai informatifnya (informative value)

     c.   Fungsi hipotesa adalah :

  Memperoleh suatu kesimpulan tentang suatu masalah
  Memperjelas keadaan yang membingungkan  (puzzing situasion)
  Memiliki arah dalam memberikan tindakan
  Memberikan suatu prediksi yang mungkin

            d.   Jenis Hipotesa
               Hipotesa dapat dibedakan atas :

1.  Hipotesa major adalah hipotesa induk yang menjadi sumber dari sub hipotesa (hipotesa 
minor)



2.  Hipotesa minor adalah sub hipotesa yang dijabarkan dari hasil hipotesa major.

Bila hipotesis hanya berbentuk pernyataan sementara tentang sesuatu hal, tampaknya tidak sulit 
merumuskannya. Tetapi kalau untuk suatu kegiatan penelitian, terlebih penelitian yang mendalam, 
merumuskan hipotesis bukan perkara yang mudah. Kesulitan ini terutama terjadi bila penelitian tersebut
tidak berangkat dari teori yang jelas. Tanpa teori yang jelas, dengan sendirinya tidak dapat dirumuskan 
suatu hipotesis yang tajam. Dengan demikian, dapat dipahami bila Cik Hasan Bisri (2001:396) 
menyatakan bahwa “Merumuskan hipotesis mesti bersumber kepada teori dan kerangka berpikir yang 
jelas.” Dari teori dan kerangka berpikir yang jelas inilah lalu dirumuskan hipotesis yang relevan, 
tentunya dengan fokus masalah yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Sedangkan menurut S. 
Nasution (2000:41-42) terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk memenuhi 
perumusan hipotesis yang benar memenuhi syarat sebagai berikut :
Pertama, hipotesis harus bertalian dengan teori tertentu. Langkah ini ditempuh dengan cara 
mempelajari literature tentang topik atau masalah penelitian yang telah dipilih. Dari kajian 
kepustakaan itu lalu disaring sejumlah prinsip atau pokok pikiran, dilihat kepustakaan itu lalu 
disaring sejumlah prinsip atau pokok pikiran, dilihat hubungan antara satu dengan lainnya 
untuk menemukan teori yang mendasarinya, baru kemudian kita kaitkan hipotesis kita dengan 
teori itu.
Kedua, hipotesis harus dapat diuji secara empirik. Untuk dapat menguji hipotesis yang kelak 
diterima atau ditolak, maka harus dikumpulkan sejumlah data yang bersifat empirik. 
Karenanya, hipotesis harus menghindari pernyataan-pernyataan yang mengandung makna 
metafisik, moral, sikap, atau nilai-nilai. Kalau ternyata sulit menghindari ungkapan-ungkapan 
yang mengandung makna-makna tadi, maka 



bagaimana pernyataan itu diubah menjadi empirik. Misalnya, “orang 
tua yang tidak baik”, diubah menjadi “orang tua yang memanjakan anaknya” atau “orang tua 
yang otoriter.” “Anak durhaka”, diubah menjadi “anak yang melawan orang tua”, dan 
sebagainya.
Ketiga, hipotesis harus bersifat spesifik. Maka konsep-konsep yang digunakan harus jelas dan 
sedapat mungkin dapat diolah secara statistik, atau dibuat penggolongan pada kategori-kategori 
tertentu. Misalnya : Status sosial, kategori pendapatan, tingkat pendidikan, kelompok usia, jenis 
kelamin, dan lain-lain. Penelitian yang rumusan hipotesisnya spesifik lebih mungkin dilaksanakan dan 
validitas hasil penelitiannya akan lebih tinggi.
4. Jenis-jenis Hipotesis
Menurut Mardalas (1999:50-52) secara umum hipotesis dapat dikelompokan ke dalam dua kelompok 
besar, yaitu : 
Pertama, hipotesis yang bertujuan melihat hubungan di antara variabel-variabel yang digunakan
 Hipotesis seperti ini biasanya digunakan dalam penelitian korelasional. Kedua, hipotesis yang 
bertujuan mencari perbedaan di antara dua variabel tertentu pada dua kelompok yang berbeda. 
Perbedaan itu biasanya disebabkan pengaruh perbedaan yang terdapat pada satu atau lebih 
variabel yang lainnya. Hipotesis seperti ini biasanya digunakan dalam penelitian komparatif.
Kemudian secara lebih spesifik jenis hipotesis dapat dibagi kepada empat macam yaitu :
a.  Hipotesis Nol (Ho)
Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan adanya persamaan atau tidak adanya perbedaan di 
antara variabel-variabel penelitian. Misalnya :

  Tidak terdapat perbedaan antara mahasiswa fakultas dakwah dengan mahasiswa fakultas 
lainnya di lingkungan UIN dalam hal keterampilan komunikasi.



  Terdapat persamaan antara mahasiswa fakultas dakwah dengan mahasiswa fakultas lainnya di 
lingkungan UIN dalam hal keterampilan komunikasi.

Hipotesis nol dinamakan juga  hipotesis statistik, karena bila hipotesis kita memakai hipotesis statistik 
(yang hasil observasinya dalam bentuk data kuantitatif) maka pengujian hipotesis nolnya dilakukan 
melalui statistik. Dalam praktiknya, apabila hipotesis kita hipotesis alternatif, maka harus diubah 
menjadi hipotesis nol. Misalnya :

  H1  :  Mubaligh lebih terampil dalam bertabligh daripada mubalighah.
  H0 : Tidak terdapat perbedaan keterampilan bertabligh antara mubaligh dan mubalighah.

b.  Hipotesis Alternatif (H1)
Hipotesis alternatif, sering juga disebut hipotesis kerja atau hipotesis penelitian yang disingkat H1 
adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan di antara variabel-variabel penelitian. Misalnya :

  Terdapat perbedaan antara mubaligh dengan mubalighah dalam keterampilan bertabligh.
  Terdapat hubungan antara penguasaan ilmu komunikasi dengan keterampilan     

berkomunikasi.
  Jika seseorang aktif berorganisasi, maka keterampilan manajerialnya akan bertambah.

c. Hipotesis Mayor (Induk)
Hipotesis mayor adalah hipotesis utama yang akan diuji kebenarannya dalam suatu penelitian. Misalnya
: Kenakalan remaja disebabkan rumah tangga yang pecah. Dalam penelitian yang dilakukan, kita 
hanya akan menguji hipotesis mayor ini saja, dan mengabaikan kemungkinan hipotesis-hipotesis lain 
sekalipun dapat dideteksi. Bila dalam pengujian kita mendeteksi kemungkinan penemuan lain, maka 
itu artinya sudah termasuk pada hipotesis minor (anak).



d. Hipotesis Minor (Anak)
Hipotesis minor adalah hipotesis yang bersumber dari hipotesis mayor, sebagai perluasan dari hipotesis 
mayor yang diajukan. Atau hipotesis minor ini dapat juga dikatakan sebagai kemungkinan-
kemungkinan lain yang timbul dari hipotesis mayor yang secara sengaja dideteksi dalam suatu 
penelitian. Misalnya, hipotesis mayor di atas pada no. c) “Kenakalan remaja disebabkan rumah tangga 
yang pecah” dibuat hipotesis minornya, sebagai berikut :

  Perkelahian antara remaja umumnya disebabkan  oleh mereka yang rumah tangganya pecah.
  Rumah tangga yang pecah menyebabkan remaja mengkonsumsi narkoba sebagai pelarian.

            Dua hipotesis minor di atas tampak terlihat bahwa ia diturunkan dari hipotesis mayor.

G. Langkah-langkah Penelitian
Langkah-langkah penelitian, menurut Panduan Penyusunan Skripsi Dakwah dan Komunikasi (2007:80-8
8) bahwa prosedur penelitian atau metodologi penelitian, secara garis besar mencakup kegiatan 
penentuan : Lokasi penelitian, metode penelitian, jenis data, populasi dan sampel, sumber data, teknik 
pengumpulan data, pengolahan atau analisis data yang akan ditempuh, dan tahap pelaksanaan penelitian

1. Penentuan Lokasi Penelitian
Pada bagian ini dijelaskan di mana penelitian dilakukan. Akan lebih baik bila penjelasan ditambah 
dengan penjelasan tentang kapan penelitian dimulai dan kapan berakhirnya. Semua penjelasan tentang 
hal-hal tersebut sangat bermanfaat bagi pembatasan lokasi, waktu dan variabel-variabel yang diteliti. Te
mpat lokasi adalah tempat dimana seorang mengadakan penelitian atau objek penelitian yang benar-
benar tepat lokasi dan daerah  penelitian, sebagai bahan untuk dikaji dengan menunjukkan tempat yang 
jelas atas pertimbangan yang 



akurat. Selain itu, dikemukakan pula alasan-alasan kenapa lokasi 
tersebut yang dipilih. Alasan ini secara garis besar meliputi dua hal yaitu :
Pertama, alasan akademis, yakni yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, menarik atau 
tidak, tersedia datanya atau tidak, memungkinkan untuk diteliti atau tidak (biasanya berkaitan 
dengan resiko yang timbul dari kegiatan penelitian), dan lain-lain.
Kedua, alasan praktis, yakni yang berkaitan dengan pribadi peneliti misalnya, kedalaman 
pengenalan peneliti dengan lokasi bersangkutan, jarak, biaya, dan lain-lain. Semua ini 
dijelaskan secara ringkas dan sistematis, sehingga lokasi penelitian yang dipilih benar-benar 
meyakinkan.
2. Penentuan Metode Penelitian
     Metode pernelitian yang digunakan dan disesuaikan menurut karakteristik masalah penelitian, 
tujuan penelitian dan kerangka pemikiran (atau pembatasan masalah untuk metode kualitatif). 
Menurut Isac dan Mihael (Cik Hasan Bisri, 1997 : 52), ada sembilan metode, yaitu :

I.  Meode historis (sejarah)
II.  Metode Deskriptif (menggambarkan atau memaparkan)
III.  Metode developmental (pengembangan)
IV.  Metode studi kasus (case and field)
V.  Metode karelasional (menghubungkan)

f.  Metode causal comparative (perbandingan)
     g. Metode eksperimen (percobaan)
     h. Metode kuasi eksperimen
     i.  Metode riset aksi/ partisipasi
     Pandangan Masri Singarimbun (1989:25–229), bahwa salah satu metode penelitian yang 
berhubungan dengan sosial sangatlah luas penggunaannya. Salah satu keuntungan dari metode ini 
adalah mungkinnya pembuatan generalisasi untuk populasi yang besar. Penelitian survai digambarkan 
sebagai suatu proses untuk mentransformasikan lima komponen ilmiah 



dengan menggunakan  kontrol metodologis. Komponen tersebut adalah; (1)
 teori, (2) hipotesa, (3) observasi, (4) generalisasi empiris, (5) penerimaan atau penolakan hipotesis. 
Sedangkan kontrol metodologis adalah; (1) deduksi logika, (2) interprestasi, penyusunan instrumen, 
penyusunan skala dan penentuan sampel, (3) pengukuran penyederhanaan data, dan penentuan 
parameter, (5) formulasi konsep, formulasi proposisi dan penataan proposisi. Jadi penelitian survai 
adalah proses yang dapat dimulai dari manapun tergantung dari keahlian dan kemampuan peneliti, 
imaginasi, kreativitas dan kerja keras peneliti yang lebih menentukan baik tidaknya hasil penelitian.
Hal ini untuk mempertegas bahwa metode yang dipilih benar-benar sesuai dengan masalah dan tujuan 
penelitian, karenanya diperlukan ketelitian. Sebab, pada dasarnya suatu penelitian dapat dinilai valid 
atau tidak sangat tergantung pada ketepatan metode yang digunakan. Ketepatan dalam memilih metode 
ini kelak erat terkait dengan rancangan keseluruhan kegiatan penelitian, termasuk dalam menentukan 
populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, penentuan jenis data, penentuan sumber data, dan 
pengolahan atau analisis data, yang semuanya berpengaruh terhadap derajat kepercayaan hasil 
penelitian (Nur Syam, 1991:64).
Dalam kaitan ini T.S. Huxley (dalam Jalaluddin Rakhmat, 1985:29) mengatakan bahwa “tragedy ilmu” 
adalah “membunuh hipotesis indah dengan fakta yang jelek”. Dengan mengutip Huxley, Jalaluddin 
ingin menegaskan bahwa derajat kepercayaan hasil penelitian ilmiah sangat tergantung pada cara 
peneliti mengumpulkan fakta di lapangan, dan semua ini terkait erat dengan cara memilih (menentukan)
metode penelitian.
Kemudian Jalaluddin Rakhmat (1985:29-53) mengatakan bahwa “Para ahli berbeda pendapat dalam 
mengklasifikasikan metode penelitian.” Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa metode penelitian dapat 
dikategorikan ke 



dalam lima macam yaitu Historis, deskriptif, korelasional, 
eksperimental, dan kuasi-eksperimental.
Pertama, Metode Historis. Tujuan metode ini adalah merekonstruksi masa lalu secara sistematis 
dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti untuk 
menetapkan fakta dan mencapai kongklusi yang dapat dipertahankan. Misalnya : Penelitian 
strategi tabligh Nabi Muhammad Saw., pada periode Makkah, sejarah perkembangan lembaga-
lembaga dakwah di Indonesia, dan lain sebagainya.
Kedua, Metode Deskriptif. Metode ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau 
karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Ia tidak mencari 
atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam proses 
pengumpulan datanya ia lebih menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (naturalistic 
setting). Sedangkan praktiknya peneliti terjun ke lapangan : gejala-gejala diamati, dikategori, dicatat, 
dan sedapat mungkin, menghindari pengaruh kehadirannya untuk menjaga keaslian gejala yang 
diamati, (Jalaluddin Rakhmat, 1985:34-35). Misalnya : Penelitian propil mubaligh dan mubaligah di 
Kota Bandung, persepsi masyarakat terhadap mubaligh yang menjadi politisi, gaya kepemimpinan 
majelis taklim di Jawa Barat, retorika tabligh K.H. Miftah Farid, karakteristik jamaah peminat K.H. 
Abdullah Gymnastiar, respon masyarakat terhadap acara “menembus batas” Nurcahyo di ANTV, dan 
lain-lain.
Ketiga, Metode Korelasional. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode deskriptif. 
Tujuannya adalah untuk mencari hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti, atau 
meneliti sejauhmana variabel satu berhubungan dengan variabel lainnya. Dengan metode 
korelasional misalnya kita ingin meneliti hubungan antara penguasaan ilmu komunikasi dengan 
keterampilan berkomunikasi. Apakah mahasiswa yang 



nilai ilmu komunikasinya istimewa cenderung lebih terampil dalam 
berkomunikasi ? Atau kita ingin meneliti apakah ada hubungan antara kuliah di Jurusan 
Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan keterampilan bertabligh. Hubungan yang dicari itu 
disebut korelasi. Metode korelasi bertujuan meneliti sejauhmana variasi pada satu faktor berkaitan 
dengan variasi pada faktor lain. Kalau dua variabel saja yang kita hubungkan korelasinya disebut 
korelasi sederhana (simpel correlation).  Lebih dari dua, kita menggunakan korelasi ganda (multiple 
correlation), (Jalaluddin Rakhmat, 1985:37-38).
Keempat, Metode Eksperimental. Metode eksperimen ditujukan untuk meneliti hubungan 
sebab-akibat dengan memanipulasikan satu atau lebih pada saat atau lebih kelompok 
eksperimental, dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kantrol yang tidak mengalami 
manipulasi. Manipulasi artinya mengubah secara sistematis sifat-sifat (nilai-nilai) variabel bebas.
 Setelah dimanipulasikan, variabel bebas itu disebut garapan (treatment). Misalnya : Kita ingin 
meneliti efek pendekatan dialogis dalam bertabligh pada tingkat pemahaman jamaah terhadap pesan 
tabligh. Di sini kita menyuguhkan dua pendekatan tabligh. Kepada satu kelompok dilakukan 
pendekatan dialogis yang disebut kelompok eksperimen dan kepada kelompok lain dilakukan 
pendekatan monologis yang disebut kelompok kontrol. Pendekatan dialogis dalam bertabligh kita 
sebut garapan, sebab kelompok eksperimen kita garap dengan variabel yang dimanipulasikan. 
Kemudian dalam waktu tertentu tingkat pemahaman jamaah kita ukur setelah mereka mengikuti tabligh
 Terbukti, misalnya, bahwa kelompok jamaah yang diberi pendekatan dialogis lebih tinggi 
pemahamannya terhadap pesan tabligh daripada kelompok jamaah yang diberi pendekatan monologis.
Dalam penelitian eksperimen tentu saja dalam pelaksanaannya tidak itu, perlu juga diperhatikan 
apakah tidak ada variabel lain yang ikut serta menimbulkan efek. Misalnya, 



secara kebetulan pada kelompok eksperimen terdapat lebih banyak 
jamaah mahasiswa, sementara kelompok kantrol lebih banyak jamaah masyarakat biasa. Boleh jadi 
yang menjadi sebab tingginya pemahaman mereka terdapat pesan tabligh adalah latar pendidikan 
mereka, bukan karena pendekatan dialogisnya. Oleh karena itu sedapat mungkin peneliti mengusahakan
agar hasil pengamatan tidak disebabkan oleh hal-hal lain di luar variabel bebas yang diteliti. Upaya ini 
dinamakan kontrol. Kontrol merupakan kunci penelitian eksperimental, tanpa kontrol, manipulasi dan 
observasi akan menghasilkan data yang meragukan (confounding). Dengan demikian secara singkat 
penelitian eksperimen ditandai tiga hal yaitu : 1) manipulasi, mengubah secara sistematis keadaan 
tertentu, 2) observasi, mengamati dan mengukur hasil manipulasi, dan 3) kontrol, mengendalikan 
kondisi penelitian ketika berlangsungnya manipulasi, (Jalaluddin Rakhmat, 1985:44-45).
Kelima, Metode Kuasi-Eksperimental. Eksperimen adalah cara yang paling tepat untuk 
melakukan prediksi. Namun persoalannya, kita tidak selalu dapat melakukan eksperimen. 
Sebab dalam kenyatannya kita sulit mengelompokkan orang sekehendak kita. Dari sini lalu 
muncul metode kuasi-eksperimental. Penelitian kuasi eksperimental mempunyai dua ciri yaitu :
Pertama, peneliti tidak mampu menempatkan subjek secara random (acak) pada kelompok 
eksperimen atau kelompok kontrol. Yang dapat dilakukan peneliti adalah mencari kelompok 
subjek yang diterpa variabel bebas, dan kelompok lain yang tidak mengalami variabel bebas. 
Misalnya, untuk meneliti pengaruh latar belakang pendidikan terhadap prestasi akademik mahasiswa UI
N (Universitas Islam Negeri), peneliti mengarahkan penelitiannya pada fakultas yang banyak 
mahasiswa yang  berlatar pendidikannya Aliyah dan fakultas 



yang mahasiswa berlatar pendidikan Aliyahnya sedikit, lalu data dari 
kedua kelompok itu dibandingkan.
Kedua, peneliti tidak dapat mengenakan variabel bebas kapan dan kepada siapa saja yang 
dikehendakinya. Misalnya, untuk meneliti pengaruh tabligh para da’i kondang kepada suku 
terasing, peneliti tidak dapat mengirimkan para dai kondang tersebut kepada satu tempat dan 
mengungsikannya dari tempat yang lain, (Jalaluddin Rakhmat, 1985:52-53).
Penelitian dakwah dan komunikasi dapat menggunakan kelima metode di atas. Hanya tentu dalam 
pemilihannya disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sebab, masing-masing metode 
memiliki karakteristik tersendiri, baik berkenaan dengan tahapan kerja maupun kekuatan dan 
kelemahannya. Selain itu, penelitian dakwah dan komunikasi dapat pula menggunakan metode-metode 
lain yang popular digunakan dalam kegiatan penelitian, misalnya penelitian aksi (action research), anal
isis isi (content analysis), penelitian kasus (case study), penelitian pengembangan (developmental), dan
lain-lain, yang dapat didalami cara penerapannya dalam penelitian pada buku-buku sumber yang 
secara lengkap membahas metode-metode tersebut. 

3.  Penentuan Populasi dan Sampel 

     Populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Populasi dalam 
penelitian harus disebutkan secara tersurat, yakni yang berkaitan dengan besarnya anggota populasi 
serta wilayah penelitian yang dicakup. Tujuan ditegaskannya populasi adalah agar peneliti dapat 
menentukan besarnya sampel yang diambil dari populasi dan membatasi berlakunya daerah 
generalisasi. Pada kenyataannya, populasi adalah sekumpulan kasus yang berkaitan dengan masalah 
penelitian. Kasus ini dapat berupa orang, barang, binatang, hal, atau peristiwa. Bila populasi relatif 
besar maka dilakukan sampling, yakni pengambilan sebagian anggota populasi untuk kemudian 
dijadikan sampel 



penelitian. Sampel dalam penelitian banyak jenisnya, antara lain : ran
dom sampling, stratified sampling, cluster sampling, purposive sampling, quota sampling, dan lain-lain.
 Jenis sampel yang digunakan harus disebutkan secara tersurat berikut alasan-alasan kenapa sampael 
tersebut yang digunakan. Pemilihan jenis sampel mana yang akan digunakan, tentunya disesuaikan 
dengan jenis, masalah, dan tujuan penelitian.
     Secara ideal, sebaiknya meneliti seluruh anggota populasi, dan hal itu berarti kita melakukan sensus.
 Tetapi, seseringkali populasi penelitian cukup besar sehingga tidak mungkin untuk diteliti seluruhnya 
dengan waktu, biaya, dan tenaga yang tersedia. Dalam keadaan demikian, maka penelitian hanya dapat 
dilakukan dengan sampel. Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang 
dianggap dapat menggambarkan populasinya.  dua syarat sampel yang baik, yaitu sampel harus represen
tatif (mewakili) dan besarnya sampel harus memadai (Atherton & Klemmack, 1982 ; Goode & 
Hatt, 1952).
     Ciri-ciri sampel representatif berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau dengan tujuan dengan 
ciri-ciri populasinya. Sedangkan teknik sampling adalah setiap satuan dari populasi yang merupakan 
sasaran akhir pengambilan sampel di sebut sebagai unsur sampling (sampling element). Suatu unit 
sampling dapat berupa unsur sampling tunggal atau suatu kumpulan unsur. Suatu kerangka sampling (s
ampling frame) adalah daftar lengkap semua unit tempat mengambil sampel (Bailey, 1982).
     Cara pengambilan sampel atau teknik sampling secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua, 
yaitu probality dan non-probality sampling. Dalam sampel yang di dapat dengan teknik probality 
sampling, peluang atau kemungkinan terpilihnya setiap anggota sampel dapat ditentukan. Sedangkan 
dalam non-probality sampling, peluang terpilihnya setiap anggota sampel tidak di ketahui. (lihat 
metodologi survei, 



metodologi kualitatif, dan  metode kuantitatif). Adapun untuk menentukan 
ukuran sampel dari sejumlah populasi ditentukan formulanya menurut Yamane (1967:99) dan 
Jalaluddin Rakhmat (1999:82) sebagai berikut :
                         N1

n  =  -------------------------------
                   N1d2  +   1

Keterengan :
n   =  Besarnya ukuran sampel
N  =  Besarnya populasi
d   =  Presisi atau kemungkinan kesalahan sampel diambil  5 % 
Contohnya :
Kita ingin menduga proporsi pembaca surat kabar dari populasi 5.000 orang. Presisi ditetapkan di 
antara +  5 % dengan tingkat kepercayaan 95 %. Berapa besar sampel yang diperlukan ?
Jawabannya :

                  5000                              5000
n  = ----------------------- =   ------------------------- =  370
        (5000)(0,05)2  + 1        (5000 x 0,0025) + 1

Yamane memberikan tabel khusus sehingga kita tidak perlu menghitung lagi, sebagaimana lampiran di 
bawah ini sebagai berikut :
Pandangan Taro Yamane dalam bukunya Elementry Sampling Theory, (1967:398-399) bahwa: Ukuran s
ampel untuk tingkat kepercayaan dan presisi tertentu jika menyampel atribut dalam persen.
 

I.  Selang kepercayaan 95 % (p=0,5)a 

Ukuran Sampel untuk Presisi
Ukuran Populasi + 1 %    + 2 %    + 3 %   +  4 %   + 5 %   + 10 %



    500     b     b     b    b   222    83
 1.000     b     b     b  385   286    91
 1.500     b     b   638  441   316    94
 2.000     b     b   714  476   333    95
 2.500     b  1.250   769  500   345    96
 3.000     b  1.364    811  517   353    97
 3.500     b  1.458    843  530   359    97
 4.000     b  1.538    870  541   364    98
 4.500     b  1.607    891  549   367    98
 5.000     b  1.667    909  556   370    98
 6.000     b  1.765    938  566   375    98
 7.000     b  1.842    959  574   378    99
 8.000     b  1.905    976  580   381    99
 9.000     b  1.957    989  584   383    99
10.000  5,000  2.000 1.000  588   385    99
15.000  6,000  2.143 1.034  600   390    99
20.000  6,667  2.222 1.053  606   392    99
25.000  7,143  2.273 1.064  610   394  100
50.000  8,333  2.381 1.087  617   397  100
100.000  9,091  2.439 1.099  621   398  100

10,000 2.5000 1.111  625   400  100



I.  Selang Kepercayaan 99,7 % (p = 0,5)a

Ukuran Sampel untuk Presisi
Ukuran Populasi + 1 %    + 2 %    + 3 %   +  4 %   + 5 %

    500     b     b     b    b     b
 1.000     b     b     b    b   474
 1.500     b     b     b    726   563
 2.000     b     b     b    826   621
 2.500     b     b     b    900   662
 3.000     b     b  1,364    958   692



 3.500     b     b  1,458  1,003   716
 4.000     b     b  1.539  1,041   735
 4.500     b     b  1,607  1,071   750
 5.000     b      b   1,667  1,098   763
 6.000     b  2,903   1,765  1,139   783
 7.000     b  3,119   1,842  1,171   798
 8.000     b  3,303   1,905  1,196   809
 9.000     b  3,462   1,957  1,216   818
10.000     b  3,600   2,000  1,233   826
15.000     b  4,091   2,143  1,286   849
20.000     b  4,390   2,222  1,314   861
25.000 11,842  4,592   2,273  1,331   869
50.000 15,517  5,056   2,381  1,368   884
100.000 18,367  5,325   2,439  1,387   892

 22,500   5,625   2,500  1,406   900

4. Jenis Data Penelitian
     Jenis data berupa kualitatif atau kuantitatif dapat diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir yang ada 
dalam rumusan masalah tentang pernyataan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak 
relevan dengan pernyataan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap. Jenis 
data tersebut, juga berkenaan dengan rencana pengujian hipotesis (bagi penelitian yang memakai 
hipotesis). Jenis data ini merupakan rincian dari dimensi yang akan diuji hubungannya. Di samping itu 
dapat ditambahkan pula data yang melengkapi data pokok, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. 
Jika data telah diinventarisir, langkah berikutnya dapat dituangkan dalam alat pengumpul data atau 
instrumen pengumpul data. Alat pengumpul data tersebut dapat berupa daftar pertanyaan tersetruktur 
dan rinci (kuisioner) atau hanya dalam bentuk daftar pertanyaan secara garis besar sebagai panduan 
dalam melakukan wawancara. Dalam pelaksanaannya 



panduan wawancara ini dapat dikembangkan pada pertanyaan-pertanyaan 
lain yang berkaitan, sehingga wawancara dapat dilakukan secara mendalam.
     Secara umum jenis data ini dapat dibagi pada dua bagian primer dan sekunder. Jenis data primer adal
ah segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari tangan pertama (firs
t hand) baik berupa pandangan, pikiran, karya, sikap, perilaku, dan lain-lain. Sementara, jenis data 
sekunder adalah segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari 
tangan kedua (second hand) baik berupa pandangan, pikiran, karya, sikap, perilaku, dan lain-lain.
5. Menentukan Sumber Data
     1) Sumber data primer adalah sumber data dari hasil informasi tertentu tentang sesuatu data 
dari seseorang tentang masalah yang sedang akan diteliti oleh seorang peneliti (sumber informan).
 Data primer data adalah ragam kasus baik berupa orang, barang, binatang, atau lainnya yang menjadi 
subjek penelitian (sumber informasi pertama, first hand dalam mengumpulkan data penelitian).  
          2) Sumber data sekunder adalah ragam kasus baik berupa orang, barang, binatang atau lainnya 
yang menjadi sumber informasi penunjang (second hand) yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
Data sekunder ini dapat melengkapi pemahaman peneliti dalam menganalisis data ini disebutkan 
peneliti secara rinci sesuai dengan lingkup masalah yang ditelitinya. Sedangkan menurut Arifani 
(2004:16) bahwa data sekunder adalah data yang dihasilkan dari hasil literatur buku yang ada 
hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti oleh si peneliti, baik dari biro-biro statistik ataupun 
dari hasil-hasil penelitian peneliti. 
6. Teknik Pengumpulan Data
     Pada umumnya teknik pengumpulan data dalam peelitian terdiri atas 4 jenis yaitu : observasi (observ
ation), 



wawancara (interview), angket (questionary), dan dokumentasi (documentation).  
a. Observasi
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, 
dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Karena diperlukan ketelitian dan kecermatan, 
dalam praktiknya observasi membutuhkan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat-alat perekam 
elektronik, tape recorder, trustel, kamera, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan yang 
dapat diperoleh melalui observasi adalah adanya pengalaman yang mendalam, di mana peneliti 
berhubungan secara langsung dengan subjek penelitian. 
     Secara intensif teknik observasi ini, digunakan untuk memperoleh data di lokasi penelitian. Data 
yang diobservasi ditujukan untuk mencari apa sesuai judul, baik dalam konteks hubungan personal 
maupun interpersonal dalam bentuk ucapan dan tindakan yang mengandung nilai-nilai religius islami.
     Kemudian melakukan pengamatan yang merupakan salah satu cara penelitian ilmiah pada ilmu-
ilmu sosial. Cara ini bisa hemat biaya dan dapat dilakukan oleh seorang individu dengan menggunakan 
mata sebagai alat melihat data serta menilai keadaan lingkungan yang dilihat, (Wardi Bachtiar, 199:78).
Untuk memperoleh kebenaran hasil penelitian ini, peneliti harus melakukan pengamatan tidak hanya 
satu kali, melainkan berulang kali sehingga hasilnya menyakinkan, atau melakukan perbandingan 
antara hasil yang ia peroleh dengan hasil yang diperoleh orang lain.
     b. Wawancara 
Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung
 Wawancara dalam pengumpulan data sangat berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama, 
menjadi pelengkap terhadap data yang dikumpulkan melalui alat lain dan dapat mengontrol 



terhadap hasil pengumpulan data alat lainnya. Karena tujuan utama 
wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang valid (sah, sahih), maka perlu diperhatikan 
teknik-teknik wawancara yang baik, seperti: memperkenalkan diri, menyampaikan maksud-maksud 
wawancara, menciptakan suasana hubungan baik, rilek, nyaman, dan proses wawancara lebih banyak 
mendengar daripada berbicara, serta terampil dalam bertanya untuk mendapatkan jawaban yang 
diharapkan. 
Untuk menghindari bias penelitian, peneliti tetap memiliki pedoman wawancara yang disesuaikan 
dengan sumber data yang hendak digali. Pedoman wawancara tersebut bersifat fleksibel, sewaktu-
waktu dapat berubah sesuai dengan perkembangan data yang terjadi di lapangan. Namun, fleksibilitas te
rsebut tetap mengacu pada fokus penelitian, yaitu mengenai judul yang sedang diteliti. Pelaksanaan 
wawancara dilakukan pada bulan apa, tahun berapa, tempatnya di mana, atau di mana saja yang 
dipandang tepat untuk menggali data agar sesuai dengan konteksnya. Terkadang antara peneliti dan 
responden menyepakati waktu untuk wawancara, atau secara spontan peneliti meminta penjelasan 
mengenai suatu peristiwa yang dipandang erat kaitannya dengan penelitian yang diteliti.
c. Angket
Angket adalah daftar pertanyaan atau pertanyaan yang diberikan kepada responden. Dalam 
pembuatannya, ia harus disusun berdasar kaidah-kaidah angket yang baik, misalnya bahasa yang 
digunakan singkat, jelas, dan sederhana; menghindari kata-kata (istilah) yang mengandung makna 
ganda; menghindari pertanyaan yang menggiring responden pada jawaban tertentu, dan lain-lain.
     Proses penyusunan angket sama dengan proses pedoman wawancara yang diutarakan di muka, tetapi
pedoman wawancara dibuat hanya sebagai pegangan interviewer dan tidak disebarkan kepada 
responden. Angket sebaliknya dari 



interviu; daftar angket disebarkan dan dibagikan kepada semua 
anggota sampel, bukan kepada semua anggota populasi.
Jenis pertanyaan yang lazim dipergunakan dalam penelitian meliputi pertanyaan tertutup, yaitu 
pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya telah disediakan dan responden tidak diperkenankan 
memberikan jawaban yang lain. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya tidak 
ditentukan oleh peneliti, melainkan diserahkan secara bebas kepada responden. Pertanyaan kombinasi 
adalah pertanyaan yang alternatif jawabannya disediakan peneliti, tetapi responden juga diberi 
kesempatan menjawab dengan jawaban yang lain di luar alternatif jawaban yang telah disediakan.
Petunjuk pembuatan kuesioner atau kerangka wawancara seperti yang dikemukakan Miller (1977:77) ba
hwa pertanyaan dalam kuesioner harus disusun secara cermat yaitu :

I.  Perjelas lagi hubungan antara metode dengan masalah dan hipotesis. Buatlah matriks yang 
menghubungkan antara masalah, hipotesis, variabel, indikator, dan pertanyaan.

a.  Rumuskan pertanyaan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
I.  Sesuaikan  bahasa dengan tingkat pengetahuan responden. Untuk daerah pedesaan, misalnya 

lebih baik kita menggunakan bahasa daerah. Untuk orang kebanyakan, kata persepsi sebaiknya diganti  
dengan kata tanggapan.

II.  Gunakan kata-kata yang mempunyai arti yang sama bagi setiap orang.
III.  Hindari pertanyaan yang panjang karena pertanyaan panjang sering kali mengaburkan dan 

membingungkan.
IV.  Janganlah beranggapan bahwa responden memiliki informasi faktual. Seorang ibu mungkin 

melaporkan acara televisi yang disenangi anak, tetapi pendapat ibu tidak selalu sesuai dengan pendapat 
anak.



V.  Bentuklah kerangka pemikiran yang ada dalam benak Anda. Janganlah bertanya: Berapa 
majalah yang Anda baca ? Bertanyalah: Apa saja majalah yang Anda baca ?

VI.  Sarankanlah semua alternatif atau tidak sama sekali.
VII.  Lindungi harga diri responden. Janganlah bertanya: Sebutlah kalimat-kalimat yang benar 

di antara kalimat yang tercantum di bawah ini. Katakanlah: Saya ingin tahu pendapat Bapak, manakah 
di antara kalimat-kalimat di bawah ini yang menurut Bapak benar.

VIII.  Jika Anda terpaksa menanyakan hal yang kurang mengenakkan responden, mulailah 
bertanya tentang hal-hal yang positif.

IX.  Tentukan apakah Anda memerlukan pertanyaan langsung, tak langsung, atau pertanyaan tak 
langsung disusul dengan pertanyaan langsung.

X.  Hindari kata-kata yang bermakna banyak, kata-kata seperti “partisipasi”, “pengaruh”, 
“solidaritas”, “rasa bangga”, harus diganti dengan kata-kata yang lebih spesifik seperti : 
“menyumbangkan uang” dan “menyimpan piagam penghargaan”.

XI.   Hindari pertanyaan yang bersifat mengarahkan responden pada jawaban tertentu. Janganlah 
bertanya: Apakah Anda selalu berperan serta dalam program pembangunan ? Bertanyalah: Apakah 
Anda menganjurkan orang lain untuk menjadi akseptor KB ?

XII.  Pertanyaan harus dibatasi pada satu gagasan saja. Janganlah bertanya:Apakah Anda 
membaca surat kabar/majalah/buku ?

Jadikanlah pertanyaan ini menjadi tiga kalimat pertanyaan.

I.  Organisasi kuesioner secara sistematis.
I.  Mulailah dengan pertanyaan yang mudah dan disenangi oleh responden. Ajukan pertanyaan 

yang membangkitkan minat.
II.  Jangan mengondisikan jawaban pada pertanyaan berikutnya dengan pertanyaan sebelumnya.



III.  Gunakan urutan pertanyaan untuk melindungi harga diri responden.
IV.  Pertanyaan terbuka sebaiknya dikurangi.
V.  Topik dan pertanyaan harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh 

responden. Urutan pertanyaan harus wajar dan mudah ditangkap maksudnya.
a.  Lakukan prauji kuesioner. Pilihlah sejumlah responden yang representatif. 

Setelah try out dilakukan dan daftar pertanyaan telah terkumpul kembali, kemudian dilakukan 
pemeriksaan kepada setiap item pertanyaan. Di sinilah saat mengoreksi yang bila perlu dilakukan 
revisi terhadap daftar pertanyaan tersebut. Selanjutnya dilakukan penggandaan dan distribusi angket 
kepada responden.

I.  Studi Dokumentasi

Proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Ia berupa; buku, catatan, arsip, 
surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Ragam teknik pengumpulan 
data yang digunakan peneliti dalam kegiatan penelitiannya harus sebutkan secara tersurat. Hanya 
ragam jenis teknik pengumpulan data mana yang dipilih (digunakan) disesuaikan dengan jenis, 
masalah, dan tujuan penelitian.
Adapun mengenai jenis histories studi dokumenter, yaitu :

1.  Peninggalan material meliputi: fosil, piramida, senjata, alat atau perkakas, hiasan, bangunan, 
dan benda-benda lainnya.

2.  Peninggalan tertulis meliputi: payrus, daun lontar bertulis, kronik, relief candi, catatan 
khusus, buku harian, arsip negara dan lain-lain.

3.  Peninggalan tak tertulis seperti: adat, bahasa, dongeng, dan kepercayaan (Winarno Surachmad
 1975: 124-125).



Kita dapat menyimpulkan bahwa studi dokumentasi bukan berarti hanya 
studi histories, melainkan studi dokumen berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan 
penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Studi dokumentasi berproses dan 
berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, 
menerangkan dan mencatat serta menafsirkannya serta menghubung-hubungkannya dengan fenomena 
lain. Dilengkapi dengan studi pustaka yaitu menurut Subino Hadisubroto (1982: 28): Studi pustaka 
dipergunakan untuk mendapatkan teori-teori, konsep-konsep sebagai bahan pembanding, penguat atau 
penolak terhadap temuan hasil penelitian untuk mengambil kesimpulan.
7. Pengolahan dan Analisis Data
     Teknik pengolahan data adalah data yang sudah terkumpul dari hasil teknik pengumpulan data baik 
hasil wawancara, observasi, angket dan dokumentasi serta literatur pustaka, kemudian disusun secara 
jelas. Sedangkan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah 
dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiono , 2006:244). Penelitian ini
menggunakan analisis data kualitatif, dimana analisa data tersebut dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung terus menerus sehingga datanya sudah jenuh. (Miles dan Huberman, 1984 338). Langkah
langkah yang dilakukan dalam penelitian boleh memilih salah satu tahapan di bawah ini sebagai 
berikut : 

I.  Memeriksa semua data yang terkumpul, baik melalui  observasi, wawancara, angket, atau 
dokumentasi, termasuk dilakukan editing dan penyortiran terhadap data yang tidak diperlukan. Hal ini, 
dilakukan untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis benar-benar sesuai dengan kebutuhan;



II.  Membuat kategori-kategori data sesuai dengan jenis masalah yang akan dijawab dalam 
penelitian;

III.  Membuat kode terhadap pertanyaan yang diajukan untuk mempermudah proses pembuatan 
tabulasi data;

IV.  Membuat tabulasi data, yakni membuat tabel-tabel dan memasukan data ke dalam tabel-
tabel tersebut sesuai dengan variabel-variabel pertanyaan dan item-itemnya;

V.  Pembahasan data (hasil penelitian) sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan, 
kuantitatif atau kualitatif. Penelitian kuantitatif tentu pembahasan hasil penelitiannya dilakukan dengan 
menggunakan tes-tes uji statistik, dan penelitian kualitatif pembahasan hasil penelitian dengan 
menggunakan prosedur kerja analisis kualitatif.

VI.  Penafsiran terhadap hasil pembahasan data penelitian, sehingga dapat diperoleh jawaban 
terhadap masalah-masalah penelitian yang diajukan (Panduan Penyusunan Skripsi, 2013:85-86). 

Pandangan Suharsimi Arikunto,  (2010:279) penelitian yang menggunakan studi kasus aktivitas 
analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

I.  Klasifikasi Data

     Data yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data kemudian diklasifikasikan kedalam 
beberapa kategori, Klasifikasi data sangat diperlukan dalam memilah data sesuai dengan kategori 
penelitian untuk kemudian memudahkan dalam pengintrepretasian data.

I.  Interpretasi Data

     Data yang sudah diklasifikasikan kemudian diintrepretasikan dengan menggunakan teori-teori 
yang relavan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai pemberdayaan 
ekonomi masyarakat, ekonomi kreatif dan home industry.



I.  Kesimpulan

     Setelah data yang telah terkumpul diklasifikasikan dan diinterpretasikan, langkah selanjutnya 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini dilakukan untuk mempermudah menguasai 

data.

Sementara analisis data secara kualitatif menurut M.B. Milles & A.M. Huberman (1984:21-23) 

memiliki langkah-langkah sebagai berikut : “a. Mereduksi data, b. Display data,  c. Menyimpulkan 

dan verifikasi.” Adapun uraian penjelasannya sebagai berikut :
a. Reduksi data (difokuskan pada hal-hal yang pokok)
Dalam proses reduksi (rangkuman) data, dilakukan pencatatan di lapangan dan dirangkum dengan 
mencari hal-hal penting yang dapat mengungkap tema permasalahan. Catatan yang diperoleh di 
lapangan secara deskripsi, hasil konstruksinya disusun dalam bentuk refleksi. Atau data yang diperoleh 
di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan ini akan terus 
menerus bertambah dan akan menambah kesulitan bila tidak segera dianalisis mulanya. Laporan-
laporan itu perlu direduksi, dirangkum,  dipilah hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang 
penting, dicari tema atau polanya. 
b. Display (Katagorisasi)
Display data artinya mengkategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan focus dan aspek 
permasalahan yang diteliti. Atau Data yang bertumpuk-tumpuk, laporan lapangan yang tebal, dengan 
sendirinya akan sukar melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Untuk 
hal-hal tersebut harus diusahakan membuat berbagai macam matriks, grafik, network dan charts. 
Dengan demikian peneliti dapat menguasai dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail, karena 
membuat “display” juga merupakan analisis.



c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi 
Langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dan verifikasi (dibuktikan), dengan data-data baru yang 
memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian. Atau sejak awal peneliti harus berusaha untuk 
mencari makna data yang dikumpulkannya. Dari data yang diperoleh peneliti mencoba mengambil 
kesimpulan yang masih sangat tentatif, kabur, diragukan, tetapi dengan bertambahnya data, maka 
kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian 
berlangsung.
Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Oleh 
karena itu, menyimpulkan dan verifikasi (dibuktikan), dengan data-data baru yang memungkinkan 
diperoleh keabsahan hasil penelitian.  Maka data-data harus dicek kembali pada catatan-catatan yang 
telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya membuat simpulan-simpulan sementara. Sedangkan Nasution
(1992:130) mengemukakan, “bahwa upaya ini dilakukan dengan cara mencari pola, tema, hubungan, 
persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis, dan sebagainya.” Kesimpulan juga diverifikasi 
(diperiksa, dianalisis, dan ditinjau ulang pada catatan-catatan lapangan) selama penelitian 
berlangsung. Kesimpulan secara keseluruhan dapat diambil setelah pengumpulan data berakhir. 
Maka digambarkan seperti  ini : 

Gambar 6.2
Analisis Data Penelitian



     Ketiga macam kegiatan analisis yang disebut di atas saling berhubungan dan berlangsung terus 
menerus selama penelitian dilakukan. Jadi analisis adalah kegiatan yang kontinyu dari awal sampai 
akhir penelitian.
     Sementaran analisis kuantitatif adalah cara analisis data kuantitatif dilakukan dengan uji statistik, 
sesuai dengan ukuran variabel penelitian yang digunakan (ukuran nominal, ordinal, interval, internal, 
dan rasio).
     Langkah ini merupakan langkah terakhir dari kegiatan penelitian. Dalam menarik kesimpulan dari 
hasil analisis tidak boleh mendorong atau mengerahkan agar hipotesisnya terbukti. Adapun tekniknya an
alisis kuantitatif yaitu :
     Cara analisis data kuantitatif dilakukan dengan uji statistik, sesuai dengan ukuran variabel 
penelitian yang digunakan (ukuran nominal, ordinal, interval, internal, dan rasio). Dalam 
menarik kesimpulan hasil analisis tidak boleh mendorong atau mengerahkan agar hipotesanya 
terbukti. Di sini peneliti harus bersifat jujur dan konsisten dalam menganalisis data penelitian 
dengan secara seobjektif. Adapun prosedur yang digunakan adalah :

  Menentukan besarnya koefisien korelasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  Jika kedua variabel berdistribusi normal dan regresinya linier, koefisien dicari dengan 

menggunakan rumus korelasi rang spearman Djamaludin dalam Masri Singarimbun dan Sofyan 
Effendi (1981).

- Jika salah satu dari kedua variabel berdistribusi tidak normal atau regresinya tidak linier, maka 
koefisien korelasi dicari dengan rumus korealsi rank, Djamaludin dalam Masri Singarimbun dan 
Sofyan Efendi (1981).



               

  Untuk menentukan derajat korelasi, maka hasil korelasi akan dicocokkan dengan tingkat 
korelasi sebagai berikut :

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199 Sangat Rendah
0.20 – 0.399 Rendah
0.40 – 0.599 Sedang
0.60 – 0.799 Kuat
0.8 – 1.000 Sangat Kuat

Sumber Sugiyono (1994:149)

  Uji signifikansi koefisien korelasi dengan menggunakan nilai t yang diperoleh dengan rumus 
sebagai berikut :

Z = 
                                     

  Untuk menentukan besaran hubungan antara variabel, maka digunakan uji determinasi dengan 
rumus sebagai berikut :

K = 
E = 100 ( 1 – K )
Keterangan : 
E = Indek prestasi ramalan
K = Derajat tidak adanya korelasi
1 = Bilangan konstan
R = Koefisien korelasi yang dicari
Adapun pedoman interpretasi koefisiensi determinasi sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0 % - 4 % Rendah Sekali
5 % - 16 % Rendah tapi ada



17 % - 49 % Cukup berarti
50 % - 81 % Tinggi
82 % - 100 % Sangat Tinggi

8. Tahap-tahap Pelaksanaan Penelitian 
a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini, penulis menyusun proposal penelitian. Setelah selesai ditulis, kemudian diajukan kepada
bagian akademik dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing guna diseminarkan. Setelah proposal 
diseminarkan dan diperbaiki sesuai dengan masukan-masukan dalam seminar dan dinyatakan layak 
untuk diteruskan dalam penelitian, maka langkah seterusnya peneliti menunggu  untuk menentukan 
dosen pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi.   pembimbing keluar, diteruskan 
untuk memproses surat izin penelilitian yang dikeluarkan oleh fakultas. Berdasarkan surat izin 
penelitian itulah peneliti turun ke lapangan pada bulan apa, tahun berapa, dengan lebih dahulu melapor 
kepada orang yang berpengaruh di tempat penelitian. Setelah mendapat izin dari mereka, barulah 
penulis melakukan kegiatan penelitian.surat SetelahSK
            Dalam tahap persiapan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut ;



1.  Ada keinginan / hasrat meneliti

     Manusia senantiasa berusaha mencari kesempurnaan dan kebenaran, didorong oleh hasrat ingin 

tahunya yang selalu ada dan tidak pernah padam. Namun, banyak masalah belum juga terpecahkan ; di 

samping itu muncul masalah-masalah baru. Oleh karena itu, penelitian akan terus dilakukan guna 

mengabdi umat manusia berhubung penelitian lahir dari masalah kehidupan manusia itu sendiri yang 

memerlukan pemecahan.

2.  Cara mencari kebenaran

(a)  Penemuan secara kebetulan



Penemuan ini datangnya tidak dapat diperhitungkan lebih dahulu. Keadaan tidak pasti dan tidak selalu 
memberi gambaran kebenaran.
(b)  Trial and error
Ada usaha aktif untuk mencoba dan mencoba lagi. Pada saat mengadakan tindakan tidak ada kesadaran 
yang pasti mengenai pemecahan yang akan dilakukan. (sikap untung-untungan).
(c)  Periode authority and tradition
Pendapat para pemimpin dijadikan doktrin yang harus diikuti tampa sesuatu kritik.
(d)  Berpikir kritis
Manusia mempunyai kemampuan berpikir. Dengan silogisme diaturlah jalan pikiran, yaitu berpangkal 
pada premis-premis (kebenaran umum) diperoleh suatu kesimpulan (berpikir deduktif). Sebaliknya 
cara berpikir induktif berpijak pada fakta-fakta yang diperoleh dari pengalaman langsung, kemudian 
menarik kesimpulan secara umum.
(e)  Metode penelitian ilmiah
Penelitian bersifat objektif, sebab kesimpulan hanya akan ditarik kalau dilandasi dengan bukti-bukti 
yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang sistematis, jelas, dan dikontrol.
Selanjutnya penulis menjajaki dan menilai keadaan lapangan sekaligus memilih dan menetapkan 
informan yang diperlukan. Informasi yang dipilih adalah yang memenuhi persyaratan seperti  jujur, 
suka bicara, terbuka, taat, dan tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam 
latar penelitian, serta mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi (Lexy J. Moleong, 1
994:90). Pada tahap ini, penulis juga mempersiapkan diri baik fisik maupun mental. Kesemuanya itu 
dilakukan agar pada tahap berikutnya penelitian dapat berjalan lancar.



b. Tahap Pelaksanaan
     Pada tahap ini, penulis berupaya memahami latar penelitian menurut Dewi Sadiah (2004:54-
57) bahwa “Tahapan pelaksanan penelitian meliputi tahap orientasi, tahap eksplorasi, tahap 
pengecekan sejawat (member cheek), dan tahap triangulasi.” Dengan tahapan-tahapan tersebut, 
dapat dijelaskan yaitu :
     Pertama, Tahap Orientasi, tahap ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang latar 
penelitian secara tepat. Pada tahap ini penulis berupaya mengetahui sesuatu yang diperlukan 
dalan penelitian, menjalin hubungan baik secara informal maupun formal tergantung pada 
karakteristik subyek yang akan diwawancarai atau diminta keterangannya fleksibilitas dan 
adabtabilitas cukup memegang peranan penting pada tahap ini. Kondisi seperti itu perlu terus 
penulis pertahankan agar proses pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar. Untuk 
memahami masalah-masalah yang ada di lapangan peneliti mencoba memahami melalui aspek-
aspek sebagai berikut : a) Pemahaman petunjuk dan cara hidup, yaitu dengan sistem sosial, 
karena itu peneliti mengadakan kontak dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh di latar 
penelitian. b) Pemahaman pandangan hidup, yaitu cara pandang seseorang atau organisasi terhadap 
obyek orang lain, kepercayaan dan lain-lain. c) Penyesuaian diri dengan lingkungan tempat penelitian. 
Pemahaman aspek-aspek tersebut, dilakukan melalui orang yang telah dikenal di latar penelitian serta 
teori-teori yang ada dengan memahami hal-hal di atas, peneliti akan mengerti manakala mendapat 
hambatan atau tantangan, sehingga tidak membuat prustasi, dan peneliti harus dapat menyesuaikan diri 
dengan budaya-budaya yang berlaku, artinya peneliti harus menerima nilai dan norma social yang ada 
selama ia berada di tempat penelitian.
     Kedua, Tahap Eksplorasi, adalah tahap untuk memperoleh informasi secara mendalam 
mengenai elemen-



elemen yang telah ditentukan untuk dicari keabsahannya, dengan 
menggali data dari lapangan melalui observasi, wawancara, angket, studi dokumentasi, dan 
studi pustaka. Dalam tahap ini, penulis mengadakan berbagai kegiatan pada bulan dan tahun 
sekian, mencari sumber data yang dapat dipercaya, membuat cara memperoleh data berupa 
form, memilih dan memilah data yang relevan, dan menyimpan data lewat bentuk-bentuk 
sebagai berikut : a) Catatan yaitu kata-kata yang tertulis secara singkat atau verbal dari 
lapangan, berupa prase, pokok isi pembicaraan atau pengamatan, gambar, rekaman 
pembicaraan, dan lainnya. Catatan merupakan alat penyambung antara apa yang didengar, 
dilihat, dirasakan, dicium, dan diraba, dengan catatan sebenarnya, serta dapat membantu 
peneliti saat membuat catatan lengkap (catatan lapangan). b) Catatan Lapangan, yaitu deskripsi 
lengkap tentang data singkat yang teruang dalam catatan. Catatan lapangan merupakan data 
yang akan dianalisis, disusun dengan segera di lapangan atau di rumah pada saat ingatan masih 
segar. Diperlukan demikian untuk menghindari ketidaklengkapan data, karena ingatan peneliti 
tidak akan mampu merekam apa yang diterimanya secara lengkap, manakala penyusun catatan 
lapangan tidak dilakukan dengan sengaja.
     Ketiga, Pengecekan Sejawat (member check), yaitu suatu tahap uji kritis terhadap data 
sementara yang diperoleh dari subyek penelitian sesuai dengan data yang ditampilkan subyek, 
dengan cara mengoreksi, merubah dan memperluas data tersebut sehingga menampilkan kasus 
terpercaya. Ini dilakukan pada bulan tahun sekian.
     Keempat, Triangulasi, dilakukan pada bulan tahun sekian, tahap ini yaitu tahap yang 
ditempuh dengan cara sebagai berikut : Membandingkan hasil observasi dengan hasil 
wawancara dan membandingkan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang diteliti.
c. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian



Tahap ini, merupakan tahap terakhir di mana hasil-hasil penelitian disusun secara sistematis yang 
berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Skripsi yang telah selesai disusun, selanjutnya 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada forum ujian resmi atau sidang untuk memperoleh 
pengesahan.
     Tidak semua pembaca menelaah laporan penelitian dari halaman pertama sampai halaman terakhir. 
Menurut Masri Singarimbun (1980:248), pembagian isi laporan penelitian secara berurutan sebagai 
berikut : “1. Judul laporan, 2. Kata pengantar, 3. Daftar isi, 4. Pendahuluan, 5. Tubuh laporan, 6. 
Ikhtisar, 7. Kepustakaan.” Suatu hal yang sangat penting dalam pelaporan penelitian adalah format 
atau sistematikanya. Pada waktu ini umumnya orang menggunakan format yang disesuaikan dengan 
langkah-langkah penelitian yang dilakukan di lembaganya masing-masing. Adapun lebih jelasnya tahap
tahap pelaksanaan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 6.3
                    Tahap-tahap Pelaksanaan Penelitian

     
Persiapan (aktif – negatif)

  Merumuskan (masalah, tujuan, hipotesa)
  Menentukan metode penelitian

            (pola, sampel, teknik pengumpulan data, rencana analisa)

  Jadwal penelitian
  kepustakaan

                 Usulan Penelitian
Tugas Lapangan
      Mengumpulkan informasi sesuai dengan rencana :

  Data primer dan data sekunder
  Observasi

       Pengolahan Data dan Analisis   Data
      (aktif analitik, aktif kritik)

  Editing, coding, tabulating
  Analyzing.

H. Latihan-latihan
1. Apakah yang dimaksud dengan Latar Belakang Masalah, dan bagaimana tahapannya membuat Latar 
Belakang Masalah ?
2. Apakah yang Saudara ketahui tentang Kerangka Berpikir sesuai dengan judul penelitian masing-
masing ?



3. Apakah yang dimaksud dengan hipotesis dalam pendekatan kuantitatif dan metode penelitian apa yan
g digunakan dalam penelitian Saudara ?

4.  Bagaimana Saudara menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Yamane, jika 
diketahui populasi jumlahnya 4000 orang  dengan presisi +  5 % dengan tingkat kepercayaan 95 % . Berapa 
besar sampel yang diperlukan ?

5.  Bagaimana perbedaan anatara analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif ?


