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PENGANTAR
Seringkali dalam percakapan sehari-hari muncul perkataan ‘ini 
ilmiah’ lho! Atau, dalam perbincangan baik resmi dalam suatu 
forum maupun tidak resmi seperti obrolan di warung kopi, 
perkataan atau argumentasi untuk menyakinkan pendengarnya 
acapkali terlontar kata-kata ‘ini  ilmiah’ atau ‘akademis’ lho!acapkali terlontar kata kata ini  ilmiah  atau akademis  lho!.
Boleh jadi pendengarnya, dibuat terkesima lalu tidak mau 
melakukan perlawanan kata-kata lagi, alias perdebatan menjadi 
selesai tanpa satu pun yang dipuaskan. Lalu apa sebenarnya 
dengan perkataan ilmiah atau akademis itu. Konon, perkataan 
ilmiah atau sering disandingkan lagi dengan perkataan akademis 
itu, meski penggunaan kata yang salah untuk kata yang terakhir 
itu, menjadi kelaziman perkataan yang seringkali dipakai para 
profesor yang memang tanpa menyebut kata-kata ilmiah pun 
sudah tentunya akan ilmiah.
Dalam tulisan ini  saya tidak menyinggung apa itu perkataan Dalam tulisan ini, saya tidak menyinggung apa itu perkataan 
ilmiah, namun mencoba mengurai apa itu langkah-langkah metode 
ilmiah dan analisis data kualitatif. Yang kadangkalanya juga 
analisis kualitatif acapkali digunakan para pengamat untuk 
memperkuat argumentasinya.
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METODE ILMIAH:METODE ILMIAH:
didasarkandidasarkan padapada ciriciri--ciriciri keilmuankeilmuan, , diantaranyadiantaranya

11 RasionalRasional: : sesuatusesuatu yang yang masukmasuk akalakal dandan terjangkauterjangkau1.1. RasionalRasional: : sesuatusesuatu yang yang masukmasuk akalakal dandan terjangkauterjangkau
oleholeh penalaranpenalaran manusiamanusia

2.2. EmpirisEmpiris: : menggunakanmenggunakan caracara--caracara tertentutertentu yang yang dapatdapat
diamatidiamati dengandengan menggunakanmenggunakan pancapanca inderaindera

3.3. SistematisSistematis: : menggunakanmenggunakan prosesproses dengandengan langkahlangkah--
langkahlangkah logislogis..

Sifat Metode Ilmiah :
1. Efisien dalam penggunaan sumber daya 

(tenaga, biaya, waktu)
2. Terbuka (dapat dipakai oleh siapa saja)
3. Teruji (prosedurnya logis dalam 

memperoleh keputusan)
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Pola Pikir dalam Metode Ilmiah :
1. Induktif:  Pengambilan kesimpulan dari kasus

yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang 
bersifat umum

2. Deduktif: Pengambilan kesimpulan dari hal
yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat
khusus
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1.1. MasalahMasalah: : berawalberawal daridari adanyaadanya masalahmasalah yang yang 
dapatdapat digalidigali daridari sumbersumber empirisempiris dandan teoretisteoretis, , 
sebagaisebagai suatusuatu aktivitasaktivitas pendahuluanpendahuluan  Agar  Agar sebagaisebagai suatusuatu aktivitasaktivitas pendahuluanpendahuluan. Agar . Agar 
masalahmasalah ditemukanditemukan dengandengan baikbaik memerlukanmemerlukan
faktafakta--faktafakta empirisempiris dandan diiringidiiringi dengandengan
penguasaanpenguasaan teoriteori yang yang diperolehdiperoleh daridari mengkajimengkaji
berbagaiberbagai literaturliteratur relevanrelevan. . 

2.2. RumusanRumusan masalahmasalah: : MasalahMasalah yang yang ditemukanditemukan
diformulasikandiformulasikan dalamdalam sebuahsebuah rumusanrumusan masalahmasalah, , 
dandan umumnyaumumnya rumusanrumusan masalahmasalah disusundisusun dalamdalam
bentukbentuk pertanyaanpertanyaan..
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3.3. PengajuanPengajuan hipotesishipotesis: : MasalahMasalah yang yang 
dirumuskandirumuskan relevanrelevan dengandengan hipotesishipotesis yangyang
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dirumuskandirumuskan relevanrelevan dengandengan hipotesishipotesis yang yang 
diajukandiajukan. . HipotesisHipotesis digalidigali daridari penelusuranpenelusuran
referensireferensi teoretisteoretis dan dan mengkajimengkaji hasilhasil--hasilhasil
penelitianpenelitian sebelumnyasebelumnya..

4.4. MetodeMetode//strategistrategi pendekatanpendekatan penelitianpenelitian: : 
UntukUntuk mengujimenguji hipotesishipotesis makamaka penelitipeneliti
memilihmemilih metodemetode//strategistrategi//pendekatanpendekatan//desaindesain

litiliti iipenelitianpenelitian yang yang sesuaisesuai..

5.5. MenyusunMenyusun instrumeninstrumen penelitianpenelitian: : LangkahLangkah setelahsetelah
menentukanmenentukan metodemetode//strategistrategi pendekatanpendekatan, , makamaka
penelitipeneliti merancangmerancang instrumeninstrumen penelitianpenelitian sebagaisebagai alatalat
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penelitipeneliti merancangmerancang instrumeninstrumen penelitianpenelitian sebagaisebagai alatalat
pengumpulanpengumpulan data, data, misalnyamisalnya angketangket, , pedomanpedoman
wawancarawawancara, , atauatau pedomanpedoman observasiobservasi, , dandan
melakukanmelakukan pengujianpengujian validitasvaliditas dandan reliabilitasreliabilitas
instrumeninstrumen agar agar instrumeninstrumen memangmemang tepattepat dandan layaklayak
untukuntuk mengukurmengukur variabelvariabel penelitianpenelitian. . 

6.6. MengumpulkanMengumpulkan dandan menganalisismenganalisis datadata: Data : Data 
penelitianpenelitian dikumpulkandikumpulkan dengandengan InstrumenInstrumen yang yang 
kemudiankemudian dilakukandilakukan pengolahanpengolahan dandan analisisanalisis datadatakemudiankemudian dilakukandilakukan pengolahanpengolahan dandan analisisanalisis data data 
dengandengan menggunakanmenggunakan alatalat--alatalat ujiuji statistikstatistik yang yang 
relevanrelevan dengandengan tujuantujuan penelitianpenelitian atauatau pengujianpengujian
secarasecara kualitatifkualitatif..
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77 SimpulanSimpulan:: LangkahLangkah terakhirterakhir adalahadalah
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7.7. SimpulanSimpulan: : LangkahLangkah terakhirterakhir adalahadalah
membuatmembuat simpulansimpulan daridari data yang data yang 
telahtelah dianalisisdianalisis. . Melalui kesimpulan Melalui kesimpulan 
maka akan terjawab rumusan masalah maka akan terjawab rumusan masalah 
dan hipotesis yang diajukan dapat dan hipotesis yang diajukan dapat 
dibuktikan kebenarannya.dibuktikan kebenarannya.

1 Mencandra/mengadakan deskripsi menggambarkan

SIMPULAN: SIMPULAN: MetodeMetode IlmiahIlmiah sebagaisebagai wahanawahana
peneguhkanpeneguhkan IlmuIlmu PengetahuanPengetahuan, , dengandengan::

1. Mencandra/mengadakan deskripsi, menggambarkan 
secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan

2. Menerangkan/Eksplanasi, menerangkan kondisi-
kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa 
peristiwa/gejala

3. Menyusun Teori, mencari dan merumuskan hukum-
hukum mengenai hubungan antara kondisi yang satu g g y g
dengan yang lain atau hubungan peristiwa yang satu 
dengan yang lain
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4 M b t P dik i/P l b t l

SIMPULAN: SIMPULAN: MetodeMetode IlmiahIlmiah sebagaisebagai wahanawahana
peneguhkanpeneguhkan IlmuIlmu PengetahuanPengetahuan, , dengandengan::

4. Membuat Prediksi/Peramalan, membuat ramalan, 
estimasi dan proyeksi mengenai peristiwa-
peristiwa yang bakal terjadi atau gejala-gejala 
yang akan muncul

5. Melakukan Pengendalian, melakukan tindakan 
guna mengendalikan peristiwa-peristiwa atau 
gejala gejalagejala-gejala


