
Metodologi Penelitian 1
Dr. Farida Nurhasanah, M.Pd.



Kajian Teoretis

• Apa yang dimaksud dengan kajian teori?
• Sejauh mana kajian teori diperlukan dalam suatu 

penelitian?
• Apa perbedaan kajian teori pada penelitian kuantitatif dan 

penelitian kualitatif?
• Bagaimana langkah-langkah melakukan kajian teori?
Tujuan utama: 



Pengertian
• H a s i l  d a r i  m e r a ng k u m ,  m e n g o r g a n i s a s i k a n ,  d a n 

menyimpulkan berbagai artikel jurnal, buku, dan dokumen 
lain terkait dengan topik penelitian yang akan dikaji.

• Kajian teori dapat memberikan informasi tentang bagaimana 
topik terkait diteliti pada masa lampau, dan hasil penelitian 
yang relevan dengan keadaan saat ini.

• Kajian literatur dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana 
penelitian kita berkontribusi terhadap penelitian-penelitian 
yang telah dilakukan. Apabila penelitian kita hanya sekadar 
duplikasi, berarti  t idak memberikan benefit terhadap 
perkembangan pengetahuan pada topik yg dikaji.



Tiga Jenis Sumber 
• Sumber Umum: sumber-sumber yang bisanya dirujuk 

pertama kali oleh peneliti. Pada sumber utama ini 
biasanya terletak informasi dimana memperoleh sumber-
sumber lainnya.

• Sumber Utama/Primer: merupakan tempat para peneliti-
peneliti berkumpul melaporkan hasil penelitiannya dan 
berkomunikasi dengan pembaca.

• Sumber Kedua/sekunder: merupakan tempat penulis 
menjelaskan hasil penelitian orang lain



Langkah-langkah melakukan Kajian Teori

• Identifikasi kata kunci yang digunakan dalam penelitian 
berdasar kepada masalah penelitian

• Membandingkan dan mengkaji berbagai literatur dari 
berbagai sumber umum baik sumber manual maupun 
digital

• Mengkritisi dan memilih literatur yang relevan dengan 
topik penelitian 

• Mencari dan membaca literatur dari sumber primer,lalu 
membuat catatan dan merangkum serta menyimpulkan



Hati-Hati dengan Sumber Digital

• Kredibilitas sumber literatur dapat meragukan
• Reliabilitas informasi kurang terjamin
• Sumber digital memberikan akses luas untuk 

mendapatkan sumber utama dimanapun berada
• Sumber digital lebih mudah dan murah
• Sumber digital mempercepat proses pencarian sumber 

umum, sumber utama, dan sumber sekunder.



Perbedaan kajian teori pada penelitian kualitatif dan 
penelitian kuantitatif

• Dalam penelitian kuantitatif, kajian teori yg intensif 
dibutuhkan pada awal penelitian untuk menjustifikasi 
pentingnya suatu masalah diteliti dan sebagai dasar 
argumentasi pegajuan hipotesis.

• Dalam penelitian kualitatif, kajian teori yang intensif 
dilaksanakan bukan diawal penelitian melainkan untuk 
mendukung temuan yang muncul.


