
Penelitian dan Berfikir Ilmiah 
Ekonomi Pembangunan 



�  Dua pendekatan untuk memperoleh 
kebenaran : 

a.  Pendekatan non ilmiah 
b.  Pendekatan ilmiah 



Pendekatan non ilmiah  
�  akal sehat 
�  prasangka 
�  intuisi 
�  penemuan kebetulan dan coba-coba 
�  pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis  



Pendekatan ilmiah  

� Dengan pendekatan ilmiah orang berusaha 
untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu 
pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka 
untuk diuji oleh siapa saja yang berkehendak 
untuk mengujinya  



Metode Ilmiah 

� Metode ilmiah adalah metode yang 
menggunakan kebenaran ilmiah 

� Disebut ilmiah jika; 
   - sistem 
   - metode 
   - obyektif 
   - berlaku umum (universal). 



Penelitian Ilmiah  
�  Penelitian adalah pekerjaan ilmiah yang 

bermaksud mengungkapkan rahasia ilmu 
secara obyektif, dengan dibentengi bukti-
bukti yang lengkap dan kokoh.  

�  Penelitian ilmiah adalah penelitian yang 
menggunakan metode ilmiah. 

� Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah 
kebenaran ilmiah; 
-  kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif, 

sifatnya rasional 
-  kebenaran korespondensi yang menganut logika 

induktif, sifatnya faktual (empirik). 



Kenapa Melakukan Penelitian 
�  Tujuan melakukan penelitian, ialah untuk menemukan 

kebenaran dengan cara menjelaskan (hubungan 
kausalitas antar fakta) atau memahami 
(menginterpretasikan, mendeskripsikan atau 
menarasikan sesuatu yang tersembunyi dibalik fakta). 

�  Penjelasan maupun pemahaman tidak bisa lepas dari 
dasar berfikir rasional. 

�  Realitas empiris harus dapat dijelaskan secara rasional, 
sebaliknya cara berfikir rasional harus meemukan 
bukti empirisnya. 

�  Bagaimana berfikir rasional itu dan apa implikasinya 
terhadap teori dan metode penelitian? 



Masalah penelitian 
�  Sesuatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya 

disebut masalah penelitian, yang akan selanjutnya 
diangkat menjadi judul penelitian, dan menggambarkan 
kaitan antar dua variabel atau lebih. 

�  Tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah 
penelitian. 

�  Tahap paling krusial, sebab tujuan akan menjawab 
permasalahan. Kalau permasalahan tidak jelas , 
penelitian tidak bisa dilakukan dengan baik. 

�  Penemuan masalah harus dibarengi dengan pemecahan 
masalah. 

�  Proses penemuan masalah: Identifikasi bidang, 
pemilihan pokok masalah, dan perumusan masalah. 



Kriteria Masalah 

� Merupakan Bidang masalah dan 
topik yang menarik. 

� Signifikansi secara teoritis dan 
praktis. 

� Dapat diuji melalui pengumpulan 
data dan analisis data. 

� Sesuai dengan waktu dan biaya. 



Masalah/Pertanyaan Penelitian 

Telaah 
Teori 

Hipotesis 

PENGUJIAN FAKTA –
Pemilihan Data         - 
Pengumpulan Data   -  
Analisis Data 

Hasil 

KESIMPULAN 



Kelayakan Masalah Penelitian 

Masalah 

Penting 

Bermakna 

Originalitas 

Manage 
Problem 

Keberanian 
Penelitian 

Minat 
Peneliti 

Masalah 
diteliti dari 
informasi 

Teori 



Sumber Masalah Penelitian 

� Hasil Kajian Pustaka 
� Hasil diskusi (sejawat dan kolega) 
� Kondisi Lapangan 
� Pengalaman Pribadi 
� Media Massa / Tekhnologi 



Kriteria Masalah Penelitian 

1.  Masalah penelitian harus dipilih yang berguna untuk 
diungkapkan. 

2.  Masalah yang dipilih harus relevan dengan kemampuan 
atau keahlian peneliti. 

3.  Masalah penelitian harus menarik perhatian untuk 
diungkapkan. 

4.  Masalah penelitian sedapat mungkin menghasilkan 
sesuatu yang baru. 

5.  Masalah penelitian harus dipilih yang dapat dihimpun 
datanya secara lengkap dan obyektif. 

6.  Masalah penelitian tidak boleh terlalu luas, tetapi juga 
tidak boleh terlalu sempit 



Permasalahan Penelitian 
Pengertian masalah penelitian yang dapat diangkat untuk 
diteliti secara ilmiah memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
�  Masalah penelitian harus tampak dan dirasakan sebagai 

suatu tantangan bagi peneliti untuk dipecahkan dengan 
mempergunakan keahlian atau kemampuan 
profesionalnya 

�  Masalah penelitian merupakan kondisi yang menunjukkan 
kesenjangan (gap) antara peristiwa atau keadaan nyata 
(das sain) dengan tolok ukur tertentu (das sollen) sebagai 
kondisi ideal atau seharusnya bagi peristiwa atau keadaan 
tertentu. 

�  Masalah penelitian adalah keraguan yang timbul terhadap 
suatu peristiwa atau keadaan tertentu berupa kesangsian 
tentang tingkat kebenarannya suatu peristiwa atau 
keadaan 



Membangun kepekaan Peneliti 

Sense of 
Crisis 

Sense of 
Urgency 

Sense of 
Critical 

Sense of 
Creativity 



Macam-macam Penelitian 
1.  Penelitian kuantitatif; yang mengacu pada context 

of justification, pada dasarnya menguji teori 
yangberkaitan dengan masalah penelitian melalui 
kerangka berpikir yang dirumuskan dalam 
hipotesis penelitian. Hasil penelitian kuantitatif 
dapat digeneralisasikan 

2.  Penelitian kualitatif/naturalistik; yang mengacu 
pada context of discovery, pada dasarnya 
mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya 
dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian 
selanjutnya. Hasil penelitian kualitatif tidak dapat 
digeneralisasikan. 

   



Penelitian kuantitatif 

Penelitian kuantitatif antara lain; 
a. survei; yang dapat berupa  
    - penelitian korelasional  
    - penelitian evaluatif 
b. eksperimen; yang dapat berupa  
    - uji perbedaan.  
 



Penelitian kualitatif 

Penelitian kualitatif antara lain; 
a. penelitian kasus; seperti penelitian kelas 

(classroom research) yang sifatnya 
terbatas 

b. kaji tindak (action research) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Gambar. Penelitian Deduktif dalam Paradigma Kuantitatif 

PENELITI MENGUJI KONSTRUKSI TEORI 

PENELITI MENGUJI HIPOTESIS/PERTANYAAN 
PENELITIAN YANG DIPEROLEH DARI TEORI 

PENELITI MENGOPERASIONALKAN KONSEP 
(CONSTRUCT) ATAU VARIABEL-VARIABEL YANG 

DIPEROLEH DARI TEORI. 

PENELITI MENGGUNAKAN INSTRUMEN UNTUK 
MENGUKUR VARIABEL-VARIABEL DALAM TEORI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMBAR. PENELITIAN INDUKTIF DALAM PARADIGMA KUALITATIF 

PENELITI MENYUSUN KONSTRUKSI TEORI ATAU 
MEMBANDINGKAN TEORI DENGAN TEORI LAIN 

PENELITI MENCARI TEORI-TEORI 

PENELITI MEMBENTUK KATEGORI-KATEGORI. 

PENELITI MENJAWAB PERTANYAAN-
PERTANYAAN 

PENELITI MENGUMPULKAN INFORMASI 



Langkah-langkah mengadakan penelitian 

1.Memilih masalah 
2.Studi pendahuluan 
3.Merumuskan masalah 
4.Merumuskan kerangka dasar 
5.Merumuskan hipotesis 
6.Memilih pendekatan 
7.Menentukan variabel 
8.Menentukan sumber data 
9.Menyusun instrumen 
10.Pengumpulan data 
11.Analisis data 
12.Menarik kesimpulan 
13.Menulis laporan. 



Stages of the Research Process 

Problem Discovery 
and Definition 

Research 
Design 

Sampling 

Data 
Gathering 

Data Processing 
and Analysis 

Conclusions and 
Report 

Discovery and 
Definition 

and so on 



Teori dan Penelitian 
�  Penelitian pada dasarnya merupakan 

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

�  Teori merupakan bagian dari ilmu yang 
memberikan penjelasan mengenai fenomena 
alam. Karena teori bagian dari ilmu maka 
memiliki jalinan erat dengan penelitian. 

�  Penelitian merupakan proses yang sistematis 
untuk mengembangkan teori. 



Kajian Teori dan Riset Terdahulu 
� Teori itu penting sebagai orientasi  
yang membatasi jumlah fakta yang 
harus dipelajari. 

� Teori memberikan pedoman yang 
dapat memberikan hasil terbaik. 

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

� Tori dapat digunakan untuk 
memprediksi fakta-fakta 



Posisi dan Peran Teori 
� Untuk penelitian kuantitatif, teori melandasi 

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

� Dalam penelitian kualitatif, teori merupakan 
kulminasi dari penelitian kualitatif yang 
disusun melalui proses pengumpulan data, 
kategorisasi data dan pengembangan pola 
atau susunan teori. 



Metodologi 

�  Jenis data 
� Cara pengumpulan data 
� Alat analisis 



Metode Penelitian 

� Cara menekukan kebenaran dengan 
menggunakan metode. 

�  Istilah metodologi penelitian lebih 
menunjuk pada metode atau cara untuk 
menjawab permasalahan penelitian dengan 
cara-cara ilmiah.  



Macam-macam data 

Data (informasi) yang merupakan variasi  
dari variabel dibedakan atas; 
1.  Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan 

dengan atribut 
2.  Data kuantitatif yaitu data yang 

dinyatakan dengan bilangan.  



Data kuantitatif 
Data kuantitatif dibedakan lagi menjadi; 
  a. data kontinum/interval/rasio yaitu data yang disajikan 

dengan bilangan rasional (bulat dan pecah)      
  b. data deskrit yaitu data yang dapat dinyatakan dengan 

bilangan bulat. Dibagi lagi menjadi; 
       1) data nominal/datafrekuensi, terdiri dari 
            - data dikotomi; murni dan buatan 
            - data multikotomi 
       2) data ordinal/peringkat/ranking.  
 



Variabel Penelitian 
�  Besaran (quantity) adalah sesuatu yang mempunyai besar 

(magnitude) atau ukuran. 
�  Ada dua jenis besaran; 
◦  tetapan atau konstanta yaitu besaran yang besarnya tetap, 

tertentu 
◦  perubah atau variabel yaitu besaran yang besarnya berubah-ubah, 

bervariasi, membentuk sekumpulan data atau informasi. 

�  Dua variabel atau lebih hanya dapat; 
◦  dibandingkan atau dibedakan, apabila teoritik memang layak 

dibandingkan 

◦  dihubungkan, apabila teoritik memang layak dihubungkan. 



Macam-macam variabel 
�  Dilihat dari konsepnya ada 2; 

1.  variabel fakta yaitu variabel yang dalam menjaring  
datanya (instrumennya) tidak memerlukan teori 

2.  variabel konstruk (konsep) yaitu variabel yang dalam 
menjaring datanya (instrumennya) memerlukan teori 
dan konsep yang dijabarkan kedalam indikator-
indikator untuk menyusun butir-butir pertanyaan. 

�  Dilihat dari hubungan fungsionalnya ada 2; 
1.  variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel lain 
2.  variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lain. 



Tipe Variabel Penelitian 

� Dilihat Dari: 
◦  1. Fungsi variabel 
◦  2. Skala Nilai variabel 
◦  3. Perlakukan Terhadap variabel 



Variabel dilihat dari fungsinya: 

� Variabel independen 
� Variabel dependen. 
� Variabel Moderating 
� Variabel Intervening. 



Variabel dilihat dari Skala Nilainya 

� Variabel kontinu yaitu variabel yang 
memiliki kumpulan nilai yang teratur 
dalam kisaran tertentu. Misal Tinggi-
sedang, satu sampai dengan 7 

� Variabel Kategoris yaitu variabel yang 
memiliki nilai berdasarkan kaegori 
tertentu (skala nominal) Contoh: 
Sikap:Baik-buruk,  



Dilihat Dari Perlakuannya 

� Vaariabel aktif yaitu variabel-variabel yang 
dimanipulasi untuk keperluan penelitian 
eksperimen. 

� Variabel atribut yaitu variabel yang tidak 
dapat dimanipulasi untuk keperluan riset, 
contoh: Intelegensi, sikap,jenis kelamin 
dsb. 



Analisis data deskriptif 
� Analisis data secara deskriptif merupakan 

pengolahan data hasil penelitian dengan 
tujuan agar kumpulan dat ini bermakna 
(meaningful). 

� Deskripsi data ini terdiri dari; 
   - penyajian data 
   - ukuran/tendensi sentral 
   - ukuran/tendensi penyebaran  



Rencana Penelitian  
� Untuk melakukan observasi dengan 

tujuan tertentu atau suatu penelitian 
jelas diperlukan suatu rencana 
kegiatan yang terinci, yang umum 
disebut rencana atau proposal 
penelitian  



Proposal penelitian (1) 
Isi Proposal: 
� Latar Belakang Masalah 
� Rumusan Masalah 
� Tinjauan Pustaka 
� Metode Penelitian 
� Daftar Pustaka 
 



Proposal penelitian (2) 
�  Latar Belakang Masalah 
   Uraian tentang: alasan-alasan penting dan menariknya 

masalah untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan 
akademik, biaya, tenaga, dan waktu peneliti. 

   Dalam bagian ini diuraikan pula kesenjangan kesenjangan 
antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, 
rencana dengan pelaksanaan dan kesenjangan lainnya 
yang ada. 

   Pada dasarnya latar belakang menjelaskan apa sebab 
penelitian dilakukan.  Akan tetapi dianjurkan, 
pembahasannya disertai dengan hasil penelitian terkait 
yang telah dilakukan sendiri maupun oleh peneliti lain.  

 
 



Proposal penelitian (2) 

� Perumusan Masalah: 
   Merupakan pertanyaan yang akan dicari  
   jawabannya melalui penelitian. Masalah  
   dirumuskan secara spesifik, tidak boleh 

terlalu luas, terlalu banyak, atau sudah 
diteliti orang lain. Permasalahan pada 
umumnya dikemukakan dengan kalimat 
bentuk pertanyaan, tetapi tidak 
merupakan keharusan. 



Proposal penelitian (3) 
Kajian Pustaka: 
� Uraian tentang pembahasan hasil 

penelitian terdahulu yang relevan. Uraian 
ini merupakan kajian induktif, bersumber 
pada hasil penelitian seperti disertasi, 
tesis, skripsi, jurnal, dan prosiding 

� Uraian tentang konsep-konsep teori yang 
digunakan, dan merupakan kajian deduktif 
bersumber pada buku-buku teks, 
ensiklopedi 



Proposal penelitian (4) 
Metode Penelitian 
�  Subjek Penelitian: populasi dan sampel, teknik sampling. 

Untuk penelitian Teknik Elektro, umumnya bagian ini 
diganti dengan Bahan Penelitian yang menguraikan 
tentang jenis, karakteristik, dan spesifikasi bahan yang 
digunakan. 

�  Teknik Pengumpulan Data 
�  Teknik Analisis Data 
 



Sumber Bacaan 
�  Handbook of Development Economics 
�  World Bank Report 

�  UNDP Report 
�  Journal 

◦  Journal of Development Economics 

◦  Journal of Economics 

◦  Journal of Political Economy 

◦  Journal of Public Economics 

◦  Journal of International Economics 

◦  Journal of Economic Growth 

◦  Economica 

◦  Journal of Development Studies 

◦  Economic Journal 

◦  Review of Economic Studies 

◦  Econometrica 

◦  Journal of Economic Theory 

◦  Journal of Economic Literature 

�  Working Paper 
�  Website 

◦  EBSCO http://www.ebscohost.com 

◦  JSTOR http://www.jstor.org 

◦  Garuda Dikti http://garuda.dikti.go.id 

◦  Directory of Open Access Journals www.doaj.org 

◦  Google Scholar  http://scholar.google.com 

◦  Thesis Online LIPI http://www.arsip.lipi.go.id 



Tema 

1.  Pertumbuhan dan Kemiskinan 
2.  Ketimpangan dan Distribusi pendapatan 
3.  Penduduk (Labor, unemployment) 
4.  Urbanisasi dan Migrasi (Rural Vs Urban) 
5.  Capital (Human, Physical, Social) 
6.  Agriculture Vs Industries 
7.  Environment 
8.  Inovasi dan Kewirausahaan 
9.  Peran Negara (Fiscal Policy) 
10.  Pembangunan dan Politik 
 



Kriteria Penilaian 

� UTS       15 % 
� UAS       15 % 
� Presentasi      25 % 
� Paper       35 % 
� Keaktifan      10 % 

*Oral exam on 14th meeting 


