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PENGANTAR TENTANG PENELITIAN PENDIDIKAN 

 

A. PENGERTIAN PENELITIAN PENDIDIKAN 

Penelitian menurut David (dalam Hadi dan Hariono, 2005: 10) adalah pemikiran yang 

sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan 

dan penafsiran fakta-fakta. Diartikan juga Penelitian menurut Muhammad Ali (dalam Hadi 

dan Haryono, 2005: 10) adalah suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan 

atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan 

secar hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya. Berdasarkan pengertian di atas, 

maka penelitian pendidikan (Tersedia: 

file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.../PENELITIAN_PENDIDIKAN.pdf  - Cache.  Diakses: 27 

Februari 2013) dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh 

pengetahuan (to discover knowledge) dan pemecahan masalah (problem solving) pendidikan 

melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat 

rumusan generalisasi. Menurut Hadi dan Hariono (2005: 10) penelitian pendidikan adalah 

suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan data dengan menggunakan 

metode tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bidang 

pendidikan. Disamping itu Syukri (Tersedia: 

http://pjjpgsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Mata%20Kuliah%20Awal/Penelitian%20

Pendidikan%20SD/BAC/Penelitian_Pendidikan_SD_1_0.pdf. Diakses pada tanggal 27 

Februari 2013) mendefinisikan penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya 

memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan melalui pendekatan ilmiah, 

baik di lingkungan pendidikan formal, pendidikan informal maupun pendidikan nonformal. 

 

B. JENIS PENELITIAN PENDIDIKAN 

Secara umum terdapat beberapa jenis penelitian pendidikan (Tersedia: 

http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._BIOLOGI/195107261978032-

FRANSISCA_SUDARGO/KULIAH_PENPENDS2/Pertemuan1.pdf. diakses pada tanggal 

27 Februari 2013) yaitu:  

1. Penelitian eksperimental  

http://www.google.co.id/url?q=http://webcache.googleusercontent.com/search%3Fq%3Dcache:mTsxr29tYmEJ:http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195905251984031-NANDI_WARNANDI/PENELITIAN_PENDIDIKAN.pdf%252Bpengertian%2Bpenelitian%2Bpendidikan%2Bmenurut%2Bpara%2Bahli%26hl%3Did%26gbv%3D2%26gs_l%3Dheirloom-hp.3...8291.23564.0.24406.56.48.0.7.7.1.355.7010.17j19j8j4.48.0...0.0...1c.1.mt7B3rk7eME%26ct%3Dclnk&sa=U&ei=m4stUc_8MsqmrAf2gIGQAw&ved=0CCAQIDAC&usg=AFQjCNGPW0tOoSewnTHjtWzK4AwQ4OIhew
http://pjjpgsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Mata%20Kuliah%20Awal/Penelitian%20Pendidikan%20SD/BAC/Penelitian_Pendidikan_SD_1_0.pdf
http://pjjpgsd.dikti.go.id/file.php/1/repository/dikti/Mata%20Kuliah%20Awal/Penelitian%20Pendidikan%20SD/BAC/Penelitian_Pendidikan_SD_1_0.pdf
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2. Penelitian korelasional  

3. Penelitian kausal komparatif 

4. Penelitian survey  

5. Penelitian kualitatif  

6. Penelitian historis  

7. Penelitian Tindakan Kelas  

 

Penelitian Eksperimental  

 Peneliti memberikan perlakuan yang berbeda pada dua kelompok, dan kemudian 

mempelajari efek perlakuan. Hasil dari penelitian ini interpretasi yang jelas dan lugas  

 Misalnya: Seorang guru Matematika ingin mengetahui metode mengajar manakah yang 

efektif untuk mengajarkan konsep bangun ruang. Maka ia dapat merancang suatu 

penelitian untuk membandingkan efektivitas dari dua macam metode mengajar untuk 

meningkatkan pemahaman siswa. Metode mengajar yang digunakan ini disebut Variabel 

bebas Atau variabel perlakuan. Variabel ini tidak dapat dikuantifikasi langsung, namun 

kedua metode ini diuji efektivitasnya melalui tes hasil belajar siswa untuk konsep bangun 

ruang. Nilai tes yang dicapai siswa disebut variabel tak bebas (dependent variable). 

Dalam eksperimen yang sederhana ini ada dua metode yang kontras untuk dibandingkan 

satu sama lain. Dalam hal ini diperlukan pula variabel pembanding atau pengendali yang 

disebut extraneous variable, misalnya tingkat kemampuan siswa, usia, jenjang kelas, 

bahan ajar, dan karakteristik guru, yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar selama 

berlangsungnya investigasi. Metode ini juga menghendaki adanya kesamaan dalam cara 

pengelolaan kelas selama periode waktu tertentu, dan kesamaan bahan ajar pada kedua 

kelompok, kesamaan usia, dan jenjang kelas siswa.  

 Bila hal di atas sulit dilaksanakan, peneliti dapat pula menggunakan kelas eksperimen 

dan kelas kontrol di sekolah yang sama. Namun hasilnya seringkali meragukan, karena 

ada berbagai kondisi yang berpengaruh terhadap jalannya penelitian.  

 

Penelitian Korelasional  

 Tujuan penelitian ini adalah menentukan hubungan antara dua variabel.  

 Misalnya: Seorang guru matematika ingin mengetahui individu yang bagaimana yang 

sering mengalami kesulitan dalam mempelajari aljabar. Bila kita dapat memprediksi 
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secara tepat, maka kita dapat menganjurkan saran koreksi terhadap guru tersebut untuk 

menggunakan metode tertentu, sehingga anak senang belajar aljabar.  

 Untuk itu kita perlu mengumpulkan sejumlah informasi yang diperkirakan ada kaitannya 

dengan konsep aljabar seperti kinerja siswa dalam tugas logik mempelajari konsep 

aljabar (kemampuan menghitung, pemahaman konsep matematika, memecahkan soal-

soal), kemampuan verbal, kebiasaan belajar, pengalaman siswa dalam belajar 

matematika atau pengalaman dengan guru matematika, dan informasi lain yang 

menyebabkan adanya siswa yang senang pelajaran aljabar, dan siswa yang membenci 

pelajaran aljabar.  

 Penelitian korelasional bertujuan untuk menyelidiki hubungan yang bermakna. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini diharapkan tidak ada intervensi atau manipulasi yang 

dapat mempengaruhi hasilnya, kecuali instrumen penelitian yang diperlukan untk 

mengumpulkan data. Sampel haruslah individu yang sama  

 

Penelitian Kausal Komparatif  

 Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki akibat dari perbedaan diantara kelompok 

atau orang-orang. Misalnya guru ingin membandingkan apakah hasil belajar siswa 

dari keluarga dengan orang tua tunggal (single parent) lebih buruk dari pada siswa 

dari keluarga utuh. Untuk menyelidiki hal ini, guru harus memilih secara sistematis 

dua kelompok siswa (orang tua tunggal dan orangtua lengkap) – yang sesungguhnya 

(bukan manipulasi)  

 Setelah itu guru membandingkan hasil belajar mereka. Setelah nyata berbeda, guru 

tidak boleh segera menyimpulkan bahwa situasi keluarga mempengaruhi prestasi 

belajar siswa, sebab masih ada factor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa  

 Interpretasi dari penelitian kausal komparatif adalah terbatas, karena peneliti tidak 

boleh menyimpulkan bahwa faktor tertentu dapat mempengaruhi tingkah laku yang 

diobservasi. Dalam contoh ini, guru tidak mengetahui (1) bahwa perbedaan prestasi 

mungkin disebabkan karena situasi rumah (2)status orangtua juga dapat menyebabkan 

perbedaan prestasi (3)adanya faktor lain yang berpengaruh.  
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Penelitian Survei  

 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang menentukan sifat spesifik dari 

suatu kelompok. Misalnya seorang kepala sekolah ingin mengetahui dampak dari 

kebijakan administrasi yang dilakukannya. Apakah siswa suka atau tidak suka terhadap 

kebijakannya? Kebijakan mana yang paling disukai, dan yang paling tidak disukai.  

 Suatu survey deskriptif perlu menyiapkan sejumlah pertanyaan yang dikemas dalam 

bentuk kuesioner atau angket untuk sejumlah besar responden atau individu, melalui 

surat, telepon, e-mail, sms, atau diberikan langsung. Jika menghendaki jawaban langsung 

dari responden, dapat melalui wawancara. Jawabannya kemudian ditabulasi, umumnya 

dalam bentuk frekuensi atau persentase dari setiap jawaban pertanyaan.  

 Kesulitan penelitian survey adalah (1) ada keraguan terhadap jawaban yang diberikan; 

apakah murni/jujur, tidak asal-asalan (2) pengembalian semua kuesioner secara lengkap 

agar dapat dianalisis dengan benar.  

 Manfaat dari penelitian survey adalah kemungkinan memperoleh sejumlah informasi dari 

sampel besar  

 Jika peneliti mengharapkan jawaban yang lebih rinci, maka dapat dilakukan melalui 

wawancara. Keuntungan wawancara adalah dapat membuat pertanyaan terbuka (melalui 

daftar pertanyaan), sehingga dapat diperoleh jawaban yang rinci dan mendalam.  

 

Penelitian Kualitatif  

 Seorang peneliti dapat berharap untuk memperoleh potret lengkap dari proses pendidikan 

melalui penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti dapat memperoleh gambaran 

holistic yang terjadi dalam situasi atau setting khusus.  

 Misalnya: Bagaimana cara guru olahraga mengajarkan suatu materi? Apa yang dilakukan 

oleh guru dalam kegiatan rutin sekari-hari? Apa yang dilakukan oleh siswa setiap hari? 

Kegiatan apa yang dilakukan setiap hari?  

 Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan di atas, maka peneliti dapat melakukan 

ethnographic research, yang menekankan pada dokumentasi dan gambaran kegiatan atau 

apa yang dialami oleh individu, melalui observasi dan interview. Sebagai contoh, dapat 

dilakukan di suatu kelas di SD, di mana peneliti melakukan observasi atas kegiatan guru 

dan siswa secara penuh, utuh, dan kemudian mendeskripsikannya secara sangat rinci. 

Deskripsi ini merupakan “potret” dari suasana sosial di kelas tersebut; pengalaman 
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intelektual dan emosional siswa; cara guru menghadapi siswa dari berbagai ras, etnik, 

jenis kelamin, kemampuan. Bagaimana peran siswa dan guru di kelas dipelajari, 

dimodifikasi, dan dimunculkan sebagai hal yang unik, pertanyaan guru, pertanyaan siswa 

dan sbagainya  

 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang detail terhadap individu atau kelompok 

yang diteliti, sehingga dapat disebut sebagai studi kasus.  

 

Penelitian Sejarah  

 Penelitian ini berkaitan dengan aspek yang terjadi di masa lalu. Data diperoleh melalui 

penelitian dokumen, atau wawancara dengan individu yang hidup pada masa itu. 

Penelitian ini berupaya untuk merekonstruksi setepat mungkin tentang apa yang terjadi 

pada masa itu dan menjelaskannya.  

 Misalnya, Seorang koordinator kurikulum di sekolah, ingin mengetahui tentang 

argumentasi yang terjadi di masa lalu tentang kurikulum kelas 12. Untuk itu ia harus 

membaca berbagai hasil penelitian sosial dan teori kurikulum yang kemudian perlu 

diperbandingkan  

 

Penelitian Tindakan kelas  

 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bersifat situasional, berkaitan dengan mendiagnosis 

masalah dalam konteks tertentu, misalnya masalah di kelas atau di sekolah. Masalah 

berangkat dari praktek pembelajaran sehari-hari yang benar-benar dirasakan oleh guru 

atau siswanya. Kemudian diupayakan penyelesaiannya demi peningkatan mutu 

pendidikan, prestasi siswa, profesi guru, dan mutu sekolahnya dengan jalan merefleksi 

diri sebagai praktisi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dan sekaligus secara sistematik 

meneliti praksisnya sendiri.  

 Penelitian tindakan kelas merupakan upaya kolaboratif antara guru dengan siswanya, 

bersifat „self evaluative‟ yaitu modifikasi praksis yang dilakukan secara kontinyu dan 

dievaluasi dalam situasi yang terus berjalan di samping memperbaiki praksis 

pembelajarannya.  

 

C. TUJUAN PENELITIAN PENDIDIKAN 

Tujuan-tujuan penelitian pendidikan secara singkat akan diuraikan sebagai berikut: 



Created By: Amalia Nurjannah, S.Pd 

 
 

1.  Memperoleh informasi baru 

Untuk menemukan sesuatu yang baru bidang pendidikan dilakukan melalui penelitian 

pendidikan. Artinya, dalam perkembangan pengetahuan, temasuk juga ilmu atau pengetahuan 

di bidang pendidikan, penemuan sesuatu yang baru mengenai berbagai persoalan pendidikan 

dapat dilakukan dengan metode atau cara penelitian yang hasilnya berupa temuan-temuan 

baru. Karena itu, kegiatan penelitian harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, dalam arti 

dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 

 

2. Mengembangkan dan menjelaskan 

Tujuan yang kedua adalah mengembangkan dan menjelaskan. Mengembangkan hasil 

kajian dari suatu kegiatan penelitian pendidikan berarti mengembangkan 

perubahanperubahan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh individu, kelompok ataupun 

organisasi dalam kurun waktu tertentu. Temuan dari hasil penelitian pendidikan, misalnya 

peneliti menjelaskan bahwa faktor penciptaan suasana dan iklim belajar di kelas yang 

menyenangkan secara signifikan mendorong peningkatan motivasi belajar siswa dan kerja 

sama untuk berprestasi. Motivasi belajar dan iklim kerja sama sebagai suatu perubahan akibat 

suasana dan iklim belajar di kelas yang menyenangkan. Mereka perlu menggali dari variasi 

sumbersumber pengetahuan yang relevan agar dapat menerangkan pentingnya permasalahan 

pendidikan yang dipecahkan. Peneliti berupaya mengkaji teori-teori yang didukung fakta-

fakta yang ada, sehingga peneliti akan sampai pada pemberian pernyataan sementara yang 

sering disebut sebagai hipotesis penelitian. 

 

3. Menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan 

Ubahan yang didalam istilah penelitian disebut variabel. Variabel adalah gejala yang 

sedang diteliti. Variabel atau ubahan adalah simbol yang digunakan untuk mentransfer gejala 

ke dalam data penelitian. Biasanya variabel muncul pada tingkat intensitas yang berbeda 

sehingga variabel itu adalah variabel lebel. Ada beberapa variabel yang biasa digunakan 

dalam suatu penelitian, yaitu: variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas 

(independent variable) adalah variabel yang memberi pengaruh atau diuji pengaruhnya 

terhadap variabel lain, disebut juga variabel perlakuan, variabel eksperimen atau variabel 

intervensi. Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas, disebut juga variabel hasil, variabel pos tes atau variabel kriteria. 
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