
KONSEP DASAR 
PENELITIAN PENDIDIKAN 

Oleh: 

Kriesna Kharisma P., M.Pd. 



CAPAIN YANG DIHARAPKAN 

• Mahasiswa mampu memahami konsep dasar penelitian 
pendidikan  

INDIKATOR CAPAIAN 

• Mahasiswa mampu mendeskripsikan pentingnya 
penelitian pendidikan 

• Mahasiswa mampu mendeskripsikan tujuan penelitian 
pendidikan 

• Mahasiswa mampu mendeskripsikan fungsi penelitian 
pendidikan 

• Mahasiswa mampu mendeskripsikan alur/proses pelaksanaan 
penelitian pendidikan 

• Mahasiswa mampu mendeskripsikan keterbatasan dalam 
penelitian pendidikan 

• Mahasiswa mampu menyebutkan dan mendeskripsikan jenis-
jenis penelitian pendidikan 

 

 



PENGERTIAN PENELITIAN PENDIDIKAN 

Metodologi Penelitian Pendidikan 
cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat 
ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu, 
sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 
memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan. 

RASIONALISASI PENTINGNYA PENELITIAN 
PENDIDIKAN 

Penelitian didasarkan atas kesadaran keterbatasan pengetahuan, 
pemahaman, dan kemampuan 
Penelitian dilakukan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa 
ingin tahu 
Penelitian dilakukan untuk pemecahan masalah 
Penelitian dilakukan untuk pemenuhan pengembangan diri 



RASIONALISASI PENTINGNYA PENELITIAN 
PENDIDIKAN 

NO PROBLEM, NO RESEARCH 

 
 

APAKAH ITU MASALAH? 
 

INDIKATOR SUATU FENOMENA YANG BISA DIJADIKAN 
SEBAGA MASALAH DALAM PENELITIAN? 

Apabila sesuatu, peristiwa, atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan 
atau ketidakpastian. 
Apabila terjadi kesenjangan antara harapan (sesuatu yang seharusnya/das sollen, 
dan sesuatu yang nyata/das sein). 
Apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan 
yang berlawanan. 
Apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam (seperti epidemik, banjir, 
longsor, moral, dsb). 



RASIONALISASI PENTINGNYA PENELITIAN 
PENDIDIKAN 

Masalah-masalah pendidikan yang potensial dapat menjadi objek penelitian: 
Komponen raw input (karakteristik pribadi peserta didik, siswa, 
mahasiswa, seperti: kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan 
berkonsentrasi dalam belajar, kebiasaan belajar, dan sikap belajar). 

 

Komponen instrumental input (seperti karakteristik pribadi guru, 
kurikulum dan sumber belajar). 

 

Komponen environmental input (seperti iklim lingkungan keluarga, 
lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, kehidupan beragama, 
fasilitas pembelajaran, dan kondisi kehidupan sosial-ekonomi-politik). 

 

Komponen process (seperti kualitas interaksi guru-siswa, penerapan 
metode-metode pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi pendidikan 
dalam pembelajaran). 

 

Komponen output (seperti kualitas indek prestasi belajar, kualitas sikap 
dan perilaku dan keterampilan/kecakapan). 



RASIONALISASI PENTINGNYA PENELITIAN 
PENDIDIKAN 

Layak tidaknya masalah itu diteliti, pada umumnya ditinjau dari kriteria: 
 

Bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya proses dan 
hasil pembelajaran. 

 

Mengandung nilai-nilai keilmuan atau pengetahuan ilmiah. 
 

Tersedianya data atau informasi di lapangan. 
 

Datanya mudah diukur, diolah dan ditafsirkan. 
 

Peneliti memiliki kemampuan untuk menelitinya. 



TUJUAN PENELITIAN PENDIDIKAN 

Menurut Ditjen Dikti dalam Subyantoro (2009:89), tujuan penelitian 
pendidikan sebagai berikut: 
 

Meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan 
pembelajaran di sekolah. 

 

Membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya mengatasi masalah 
pembelajaran dan pendidikan di dalam dan luar kelas. 

 

Meningkatkan sikap professional pendidik dan tenaga kependidikan. 
 

Menumbuhkembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah, 
sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu 
pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan (sustainable). 

 

Meningkatkan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan 
khususnya di sekolah dalam melakukan pembelajaran. 

 

Meningkatkan kerjasama professional di antara pendidik dan tenaga 
kependidikan di sekolah. 



FUNGSI PENELITIAN PENDIDIKAN 

Ada 5 (lima)  fungsi penelitian pendidikan yaitu mencakup: 
Menunjukan isi dan cara mengajar serta mengorganisasikan dan 
menjalankan sekolah. 

 

Menilai program, prosedur dan bahan-bahan untuk menunjukan hasil 
pendidikan yang telah dicapai, biaya dalam ukuran waktu, usaha dan 
bahan-bahan, dan keadaan hasil-hasil yang dicapai. 

 

Membentuk suatu badan informasi tentang usaha pendidikan yang 
bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dalam dua pengambilan 
keputusan. 

 

Menyediakan pandangan, rangsangan dan penyuluhan yang berhasil 
untuk pembaruan pendidikan. 

 

Mengembangkan teori yang lebih memadai dan sahih (valid) tentang 
proses pendidikan serta pengoperasian usaha 



FUNGSI PENELITIAN PENDIDIKAN 

Secara ringkas, manfaat penelitian pendidikan adalah sebagai berikut: 
Hasil penelitian dapat dijadikan peta yang menggambarkan keadaan 
pendidikan dan melukiskan kemampuan sumber daya, kemungkinan 
pengembangan serta hambatan-hambatan yang dihadapi atau mungkin 
ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan. 

 

Hasil penelitian dapat dijadikan sarana diagnosa dalam mencari sebab 
kegagalan serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan, 
sehingga dengan mudah dapat dicari upaya untuk menanggulanginya. 

 

Hasil penelitian dapat dijadikan sarana untuk menyusun kebijaksanaan 
dalam menyusun strategi pengembangan pendidikan. 

 

Hasil penelitian dapat melukiskan kemampuan dalam pembiayaan 
peralatan, pembekalan, serta tenaga kerja, baik secara kualitas maupun 
kuantitas yang sangat berperan bagi keberhasilan dalam bidang 
pendidikan. 



PROSES PENELITIAN PENDIDIKAN 

Tahapan-tahapan penelitian itu adalah: 
Identifikasi masalah 

 

Perumusan masalah 
 

Penelusuran pustaka 
 

Rancangan penelitian 
 

Pengumpulan data 
 

Pengolahan data 
 

Penyimpulan hasil 



KETERBATASAN DALAM PENELITIAN PENDIDIKAN 

Adapun yang melatarbelakangi adanya beberapa keterbatasan penelitian 
pendidikan, yaitu: 

Dapat terjadi salah penginterpretasian. 
 

Sering kali pembuat keputusan hanya mau tahu hasil akhirnya saja. 
 

Hasilnya sulit untuk dipublikasikan secara luas kepada publik. 
 

Tidak mudah menemukan dan merumuskan masalah yang hendak diteliti. 
 

Kurang mendalamnnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik-
teknik dasar penelitian pendidikan. 

 

Kurangnya kemampuan dalam menyakinkan bahwa model, metode, 
strategi yang digunakan benar-benar berjalan secara efektif dan mampu 
membawa perubahan positif. 



JENIS-JENIS PENELITIAN PENDIDIKAN 

Adapun jenis-jenis penelitian pendidikan, yaitu: 
1. Penelitian Kuantitatif 
        - Penelitian Eksperimen 
        - Penelitian Noneksperimen 
 
2. Penelitian Kualitatif 
        - Penelitian Kualitatif Interaktif 
           ⦿ Studi Etnografis 
           ⦿ Studi Historis 
           ⦿ Studi Fenomenologis 
           ⦿ Studi Kasus 
           ⦿ Teori Dasar 
           ⦿ Studi Kritis 



JENIS-JENIS PENELITIAN PENDIDIKAN 

Adapun jenis-jenis penelitian pendidikan, yaitu: 
2. Penelitian Kualitatif 
        - Penelitian Noneksperimen 
           ⦿ Penelitian Deskriptif 
           ⦿ Penelitian Survei 
           ⦿ Penelitian Ekspos Fakto 
           ⦿ Penelitian Kooperatif 
           ⦿ Penelitian Korelasional 
           ⦿ Penelitian Tindakan 
           ⦿ Penelitian Pengembangan 
           ⦿ Penelitian Eksperimen Murni 
           ⦿ Penelitian Eksperimen Semu 
           ⦿ Penelitian Eksperimen Lemah 
           ⦿ Penelitian Subjek Tunggal 



JENIS-JENIS PENELITIAN PENDIDIKAN 

Adapun penelitian bidang pendidikan, meliputi hal-hal berikut. 
Penelitian Bidang Ilmu dan Praktik Pendidikan 

 

Penelitian Bidang Ilmu, Praktik Kurikulum dan Pembelajaran 
 

Penelitian Bidang Ilmu dan Praktik Bimbingan dan Konseling 



TAHAPAN PENELITIAN KUANTITATIF 

Rumusan 

Masalah 
Landasan Teori 

Perumusan 

Hipotesis 

Pengumpulan 

Data 
Analisis Data 

Kesimpulan dan 

saran 

Populasi dan 

Sampel 
Pengembangan 

Instrumen 

Pengujian 

Intrumen 


