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Keterbatasan metode ilmiah dalam ilmu sosial

1. Subjek penelitian yang kompleks
2. Observasi pada ilmu sosial jauh lebih 

sulit daripada observasi pada ilmu sains
3. Penelitian pendidikan sulit untuk 

melakukan replikasi
4. interaksi antara subjek dan observer 

sulit dihindari
5. Sulit dikontrol
6. Sulit dalam melakukan pengukuran 

yang akurat



Jawablah pertanyaan berikut:

• Apa yang harus dilakukan untuk memulai 
sebuah penelitian?

• Apakah semua masalah dapat menjadi 
masalah penelitian?

• Bagaimana cara memperoleh masalah yang 
layak diteliti?

• Bagaiana membedakan pertanyaan penelitian 
kuantatif dan pertanyaan penelitian kualitatif?



Jenis pertanyaan dalam penelitian pendidikan

Pertanyaan Penelitian  

Pertanyaan Praktis  Pertanyaan Teoretis  

1. Mengembangkan 
teori baru

2. Menguji teori yang 
sudah ada

1. Generalisasi perilaku
2. Mengkaji hubungan 

antar variabel





Karakteristik dari pertanyaan penelitian yang baik:

1. Pertanyaan penelitian fisible
2. Pertanyaan penelitian jelas
3. pertanyaan penelitian penting
4. pertanyaan penelitian tidak 

bertentangkan dengan norma dan etika 
yang berlaku secara umum di 
masyarakat

5. pertanyaan penelitian secara tersirat 
biasanya memuat hubungan-hubungan 
antar variable yang akan diteliti 



Cara untuk memeriksa apakah masalah 
penelitian layak untuk diteliti:

• Masalah layak diteliti apabila hasil penelitian yang akan 
dilakukan dapat menutup gap yang ada yang sudah 
dikemukakan dalam literatur terkait

• Masalah layak diteliti bila melakukan replikasi penelitian 
dengan menggunakan partisipan dan lokasi penelitian yang 
berbeda

• Penelitian dengan topik yang sama dapat dilakukan apabila 
dilakukan lebih mendalam dan memperluas hasil penelitian 
sebelumnya.

• penelitian sangat dianjurkan dilakukan apabila masalah 
penelitian diperoleh dari orang-orang yang suaranya perlu 
didengar (orang yang dikucilkan masyarakat, dll)

• Penelitian layak dilakukan bila menginformasikan hasil praktek 
pembelajaran 



Break

• Setiap Individu Buatlah 5 contoh pertanyaan 
penelitian 

• Buatlah kelompok dengan anggota 4 orang
• diskusikan hasil masing-masing individu 

kelompokkan semua pertanyaan anggota 
kelompok menjadi dua (teoretis atau praktis)

• Analisis dari sisi karakteristik pertanyaan 
penelitian yangbaik 


