
 
Bab 1 Riset Ilmiah�� 1 
Rowland�B.F.�Pasaribu 

BAB 1 

RISET ILMIAH 

Tujuan Instruksional Khusus  
Setelah mempelajari sub bahasan ini saudara diharapkan dapat :  

� Pengetahuan dan pengetahuan Ilmiah  
� Cara Memperoleh Kebenaran  
� Kaidah Ilmu (karakteristik Pengetahuan Ilmiah)  
� Tujuan Ilmu Pengetahuan Pengertian Metode Ilmiah  

 
1.1. Pengetahuan dan pengetahuan Ilmiah  

Manusia mengetahui apa? atau Apa yang diketahui manusia? Apa itu benar? Mengapa 
manusia mencari yang benar? Dapatkah manusia mendapatkan yang benar? Bukankah 
yang diketahui baru sebagian dari realitas yang ada? Mengapa manusia berfikir? 
Benarkah manusia makhluk pencari kebenaran? Bagaimana cara mengetahui? Apakah 
bedanya yang diketahui (pengetahuan; knowledge) dengan ilmu pengetahuan (science)? 
Bagaimana cara memperoleh yang benar? Bagaimana cara memperoleh kebenaran 
ilmiah? Mengapa yang ilmiah didasarkan cara berfikir / penalaran yang benar ? Untuk 
apa pengetahuan dan ilmu pengetahuan bagi manusia? dan seterusnya, ...coba lupakan 
sejenak kesenangan untuk merenung.  

Pertanyaan-pertanyaan dasar ini telah lama menjadi obyek yang dipertanyakan manusia. 
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong manusia berusaha mencari cara untuk 
mendapatkan pengetahuan – pengetahuan yang benar. Yang dipertanyakan diatas oleh 
manusia pada awalnya akan berkaitan dengan “hakekat” manusia, alam, dan Tuhan serta 
hubungan diantaranya sedalam dan sejauh akal budi manusia.  

Upaya untuk memperoleh kebenaran untuk memperoleh pengetahuan (knowledge), 
pengetahuan ilmiah (science), memahami (understanding-comprehension), menjelaskan 
(explanation), meramalkan (prediction), mengendalikan (controled) atas semua gejala-
gejala yang ada dalam realitas disekelilingnya dan menerapkan (aplication) dari semuanya 
itu. Inilah yang akhirnya menjadi tujuan ilmu pengetahuan, yaitu untuk memperoleh 
pemahaman, gambaran, penjelasan, meramalkan, memprediksi dan menerapkannya 
untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemakmuran, kesejahteraan dan kepentingan-
kepentingan manusia.  

Pengetahuan (knowledge) merupakan kumpulan apa yang diketahui yang didasarkan 
pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain yang diketahui. Pengetahuan ilmiah 
yang tersusun dalam ilmu atau teori-teori bukan merupakan kumpulan pengetahuan 
atau kumpulan pengalaman individu yang tidak memungkinkan orang lain memiliki 
pengetahuan atau pengalaman yang sama dengannya. Pengetahuan ilmiah yang diperoleh 
dengan cara yang “sistematis” dan dapat disusun secara sistematis sebagai pengetahuan 
ilmiah. Karakteristik berikut nampak sebagai karakteristik pengetahuan ilmiah dalam 
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perspektif obyektif, sedangkan dalam perspektif subyektif/interpretif nuansanya akan 
terasa berbeda. Misalnya orde, dalam pendekatan subyektif dapat dimaknai bahwa 
keteraturan gejala berlaku dalam wilayah lokal yang senantiasa berubah, sehingga 
generalisasi hanya mungkin dapat diterapkan pada wilayah lokal tertentu dengan syarat 
memiliki karakteristik, situasi dan kondisi sama.  

1.2. Cara memperoleh kebenaran  

Berbagai cara dilakukan manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang benar tentang 
gejala alam, manusia, Tuhan dan hubungan diantarannya. Untuk menjeklaskan gejala 
alam Charles Pirerce (dalam Rahmad, 199:1) dikemukakan:  

a. Metode keteguhan (method of tenacity); orang berpegang teguh pada suatu pendapat 
karena pendapat tersebut sudah diyakini sejak lama;  

b. Metode otoritas (method of authority); kebenaran yang merujuk pada pendapat dari 
orang yangt dianggap ahli;  

c. Metode intuisi (method of intuition); pendapat kita sudah jelas benarnya, tidak perlu 
pembuktian, , keyakinan ini didasarkan pada anggapan umum  

d. Metode ilmiah (scientific method);  

1.3. Karakteristik (kaidah) Ilmu (pengetahuan ilmiah) :  

Sebagai ilmu, setidaknya memiliki beberapa kaidah, sebagai syarat dan karakteristik ilmu 
pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ilmiah, yaitu :  

1. Orde; Suatu fenomena/gejala alam yang ditangkap pancaindra (atau dengan alat 
bantu) sebagai sesuatu yang teratur dan berjalan dalam pola tertentu. Kita 
ambil contoh gejala benda yang dipegang dan dilepas maka akan jatuh kebawah, 
disembarang tempat dan waktu didunia ini benda akan jatuh kebawah. Pola tertentu 
yang teraturan tersebut memungkinkan kita melakukan generalisasi yang berlaku 
umum. Orde dalam gejala alam memiliki keteraturan dalam space yang relatif 
absolut/tetap yang lebih dibandingkan gejala yang melibatkan manusia, manusia lebih 
mudah berubah bahkan dinamis, sehingga generalisasi gejala tentang manusia harus 
lebih hati-hati.  

2. Determinisme; ilmu percaya bahwa setiap peristiwa mempunyai sebab, 
determinan, atau antesenden (pendahulu) yang dapat diselidiki. Dapat kemukakan 
tidak ada yang bersifat tunggal, suatu gejala akan senantiasa berkaitan dengan gejala 
yang lain. Apakah keterkaitan itu sebagai faktor-faktor pendorong sehingga 
menyebabkan adanya suatu gejala, apakah dari sebab-sebab tersebut akan timbul 
adanya akibat tertentu dan seterusnya.  

3. Parsimoni (kesederhanaan), setiap ilmu pengetahuan harus dapat mengambarkan 
maupun menjelaskan gejala yang komplek dalam bentuk yang sederhana-yang 
mudah dipahami. Sederhana disini bukan berarti kesederhanaan dalam kerangka 
pemikiran, justru semakin sistematis dan mudah dipahami gejala yang kompleks-
pemikiran yang luas tentu lebih baik. 
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4. Empiris; Demikian juga bahwa kesimpulan yang berlaku umum tersebut harus 
didasarkan pengamatan (observasi) atau eksperimen, tidak didasarkan pada dugaan 
maupun pendapat spekulatif tetapi berdasarkan fakta atau data dari gejala yang 
diteliti.  

5. Obyektif; artinya temuan-temuan tersebut memungkinkan orang lain dapat 
menguji ulang generalisasi tersebut pada waktu, tempat, cara dan situasi yang lain. 
Demikian juga temuan-temuan tersebut disajikan “apa adanya” tanpa jugment 
subyektif peneliti.  

Pengetahuan ilmiah dapat diperoleh dengan suatu cara, yang mana cara tersebut telah 
teruji kemampuannya mengungkap “yang benar”. Dengan cara-cara yang sama atau 
dengan tekhnik yang sama apabila digunakan untuk mengungkapkan atau menjelaskan 
gejala yang sama seharusnya diperoleh hasil yang sama/mendekati sama (pula). Cara 
tersebut tersistematiskan dalam tata langkah/prosedur, yang disusun dalam teori/ilmu 
bagaimana memperoleh kebenaran ilmiah - bagaimana melakukan penelitian ilmiah 
(metodologi).  

Sebagai metode ilmiah, maka tata langkah harus tersusun secara sistematis sejak akan 
melakukan penelitian sampai diperoleh suatu temuan, telah teruji dan memiliki akurasi 
dalam mengungkapkan kebenaran – metode tersebut dapat digunakan peneliti lain, 
tidak saja dapat untuk mengetahui, memahami, menjelaskan fenomena tetapi juga 
mampu memprediksi dalam berbagai situasi yang akan datang. Kerlinger (1973) 
mengemukakan bahwa proposisi ilmu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu dapat 
diamati (observable); dapat diulang (repeatable); dapat diukur (measurable); dapat diuji 
(testable); dapat diramalkan (predictable).  

Dalam pendekatan kualitatif (metode alamiah), artinya metode alamiah tersebut juga 
ilmiah, perbedaanya metode kualitatif (alamiah) memiliki keluwesan untuk 
menyesuaikan dengan dinamika obyek atau subyek yang diteliti. Keluwesan ini terletak 
pada perumusan masalah (fokus) penelitian, fokus penelitian dapat disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi obyek/subyek penelitian, dengan demikian fokus penelitian diubah 
tanpa merubah seluruh rencana penelitian seperti dalam penelitian kuantitatif.  

1.4. Memahami Pengertian Metodologi dan Metode Ilmiah  

Istilah metodologi dan metode sering diangap sama sehingga digunakan secara terbalik-
balik. Supardi (2000:1-2) Research berasal dari kata “re” – artinya kembali, lagi, 
berulang-ulang, dan “search” berarti “mencari”, jadi research berarti mencari dan 
mencari lagi, dalam hal ini mencari kebenaran. Sedangkan kata “metodologi” berasal dari 
kata “method” dan “logy”. Method berakar pada kata “meto-“ dan “Kodos” , meto dapat 
diartikan sebagai “jalan atau cara”, sedangkan kodos dapat diartikan bermacam-macam 
(sebagai ilustrasi kodos seperti kunci, masing-masing barang (masalah) hanya dapat dibuka 
dengan kunci tertentu, masing-masing masalah hanya dapat dibuka dengan alat atau cara 
tertentu).  
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Perbedaan paradigma atau perspektif akan membedakan definisi, teori-teori dan ilmu 
memperoleh kebenaran (metodologi) dan metodologi menentukan bagaimana cara 
memperoleh kebenaran (metode) dan metode menentukan tekhnik-teknik penelitian 
yang mendukung metode penelitian tersebut. Metodologi terdiri dari metodologi 
penelitian dan metodologi ilmu, masing-masing disiplin ilmu memiliki metodologinya 
sendiri-sendiri, tergantung dari realitas apa yang dikaji-konsep-konstruk-teori dari ilmu 
yang bersangkutan.  

Secara sederhana metodologi penelitian merupakan ilmu-ilmu bagaimana 
memperoleh kebenaran dengan penelitian atau teori-teori tentang metode penelitian, 
atau seperangkat pengetahuan yang sistematis tentang metode penelitian, sedangkan 
metode penelitian adalah cara-cara yang lebih terperinci bagaimana melakukan 
penelitian. Penelitian Ilmiah menurut Rahmat (1999:8); rangkaian pengamatan yang 
sambung menyambung, terakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang mampu 
menjelaskan dan meramalkan fenomena. 

Metode Penelitian Ilmiah merupakan berbagai prosedur yang menunjukan pola-pola 
dan langkah-langkah dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah. Metode penelitian 
ilmiah didukung oleh beberapa teknik penelitian (suatu cara operasional dan teknis 
yang lebih terinci dalam melakukan penelitian) misalnya teknik penarikan sampel, teknik 
pengumpulan data, penyusunan skala, tabulasi data, teknik analisis data dsb.  

1.5 Macam-macam Pengetahuan  

Russel (Hunnex,1986:8) membuat kategori macam-macam pengetahuan, sebagai 
berikut :  

(1) Pengalaman melalui pengalaman, adalah pengertian yang didapatkan dari :  

a. Data indrawi;  

b. Benda-benda memori  

c. Keadaan internal  

d. Diri kita sendiri  

(2) Pengetahuan melalui deskripsi, yaitu pengetahuan yang didapatkan melalui :  

a. orang lain;  

b. benda-benda fisik (merupakan suatu konstruksi, bukan data indrawi).  

Lebih lanjut Hunnex mengemukakan “Sifat pengetahuan” bahwa mengetahui sebagai 
sebuah statemen (itu benar), manakala :  

1. Fakta dalam beberapa hal atau kriteria dari statemen tersebut benar secara aktual;  
2. keyakinan yang menyatakan bahwa itu benar;  
3. bukti mendukung statemen itu.  



 
Bab 1 Riset Ilmiah�� 5 
Rowland�B.F.�Pasaribu 

Dalam filsafat ilmu dijelaskan tentang prinsip-prinsip hubungan sebab akibat (cause 
effect relationship) dalam Al-Rasyid1; seperti empat prinsip kausa Aristoteles, meskipun 
ditentang oleh David Hume (semua pengetahuan dari persepsi) dan Al Gazali, tetapi 
ditengahi Immanuel Katn (kita tahu secara apriori bahwa kausalitas merupakan prinsip 
penting bagi realitas, dimana tidak akan ada suatu peristiwa yang tidak mempunyai 
sebeb (determinisme), atau bahwa kausalitas adalah prinsip penting dalam ilmu 
pengetahuan), yang pokok-pokoknya sebagai berikut :  

1. serangkaian fenomena yang terjadi lebih dahulu merupakan kausa bagi yang 
kemudian;  

2. Fenomena-fenomena yang mempunyai kekuatan merupakan kausa bagi yang lainnya 
(berkekuatan lemah);  

4. Fenomena asal atau bahan merupakan kausa bagi yang terjadi;  
5. Fenomena yang mengawali aktivitas merupakan kausa bagi hasilnya.  

Pendapat lain tentang kausalitas, kausalitas dalam komunikasi sifatnya probabilistic atau 
serba mungkin untuk mengambarkan atau memprediksi peristiwa komunikasi dalam 
situasi spesifik, peran komponen komunikasi dan karakteristik spesifik orang-orang 
yang terlibat. Dalam melihat kausalitas dalam teori-teori komunikasi harus 
memperhatikan asumsi-asumsi, situasi spesifik seperti apa, peran komponen 
komunikasi dan karakteristik orang-orang yang terlibat seperti apa. Atau singkatnya 
kita perlu berhati-hati menerapkan kausalitas dalam ilmu komunikasi, karena proses 
komunikasi terikat oleh ruang dan waktu, situasi dan kondisi, berbeda dengan 
fenomena alam.  

In physics and other natural sciences laws may be universal, but this is not expected 
in the realm of human behavior, including communication. Laws of communication 
are probabilistic-they specify that certain kinds of communication are likely to occur in 
specific situations or in response to particular stimuli. Statistical tests, as well as 
others measures, allow researchers to define level of probability very 
specifically...Wood (2000:64) 

Teori-proposisi-proposisi, kausalitas dan hipotesis bersifat sementara tetapi mungkin 
(probable), mungkin benar-mungkin salah-sebagian benar/salah. Fakta-fakta sebagai 
pembuktian apakah teori-teori berlaku, apakah proposisi-proposisi (hubungan antar 
variabel) yang kita hipotesiskan berlaku, apakah ada kausalitas ?  

Penjelasan ilmiah adalah hukum, hipotesis, atau teori ilmiah. Suatu kejadian dikatakan 
dijelaskan manakala dilakukan dengan menggunakan hukum, hipotesis, atau teori ilmiah. 
“Mengapa sesuatu itu terjadi”, itu membutuhkan penjelasan (explanation). Alasan 
dibuat untuk memberikan keyakinan, untuk menerangkan apa yang terjadi atau kejadian 
yang sebenarnya. 

1.6 Jenis-jenis Penelitian 

Ada empat macam jenis penelitian menurut Cooper dan Schindler (2001), antara lain 
sebagai berikut: 
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1. Explanatory research (penelitian menjelaskan), yakni penelitian yang bertujuan untuk 
menjelaskan berbagai kejadian dan fenomena penelitian. 

2. Reporting research (penelitian pelaporan), yakni penelitian yang dilakukan untuk 
memperoleh data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak 
menajemen (policy maker). 

3. Descriptive research (penelitian deskripsi/gambaran, yakni penelitian yang bertujuan 
untuk menggambarkan/mendefinisikan atas apa kegiatan yang dilakukan, dimana 
kegiatan tersebut dilakukan, kapan berlangsungnya kegiatan tersebut, dan 
bagaimana cara melakukannya. 

4. Prediction research (penelitian prediksi/perkiraan), yakni penelitian yang bersifat 
memprediksi atau memperkirakan terhadap suatu fenomena yang akan terjadi. 

1.7 Proses Riset 

Riset merupakan kegiatan yang dilakukan oleh periset (peneliti) baik secara 
perorangan, kelompok, maupun institusi yang memikiki tujuan dan target tertentu. 
Agar dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan dapat mencapai hasil sesuai tujuan 
dan target, maka perlu menentukan dahulu apa langkah-langkah yang mesti ditempuh 
selama melakukan riset tersebut. Alur proses seseorang yang akan melakukan riset 
minimal melalui tahap-tahap seperti pada gambar sebagai berikut: 

Gambar 1. PROSES RISET 

 

Dari gambar alur proses suatu riset di atas, secara garis besar periset harus mulai dari 
menentukan dan mendefinisikan riset. Pada tahap ini hal-hal yang perlu dilakukan adalah 
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menetapkan masalah, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah dengan kalimat 
pertanyaan, membatasi masalah, menentukan apa yang menjadi tujuan penelitian, dan 
mengidentifikasi apa saja manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut. 
Langkah selanjutnya adalah melakukan pendekatan masalah dengan kajian teori dan 
landasan pustaka, menentukan pa yang menjadi variabel penelitiannya, apa model 
analisis yang akan digunakan untuk menganalasisis, serta membuat hipotesis 
penelitian/statistik. Langkah pembuatan hipotesis ini hanya berlaku untuk jenis 
penelitian kuantitatif (penelitian sampel), sedangkan untuk penelitian kualitatif 
(deskriptif dan eksploratif) pada umumnya tidak membuat hipotesis penelitian. 

Selanjutnya adalah dengan membuat desain riset yang terdiri dari penentuan populasi 
sekaligus menentukan sampel, teknik sampling yang digunakan, teknik pengumpulan 
data, teknik analisis data, penyusunan instrumen sekaligus teknik pemberian skala. 
Kemudian langkah terakhir dalam proses riset adalah pembuatan laporan hasil dari 
seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Dalam pembuatan laporan hasil penelitian 
mengacu pada format penyusunan laporan yang telah ditentukan sebelumnya oleh 
pihak pemberi kerja (pemilik dana) atau pihak yang memiliki otoritas untuk hal 
tersebut. Pada dasarnya format penulisan laporan antara institusi/lembaga satu dengan 
yang lain telah memiliki pedoman masingmasing yang mengacu pada standart pedoman 
penulisan ilmiah secara umum. Secara rinci, pada bagian lain pada diktat ini akan 
diberikan beberapa contoh umum format pembuatan/penulisan laporan penelitian. 

1.8 Tujuan Riset 

Suatu ungkapan/pernyatan tujuan dalam kegiatan riset yang dilakukan, merupakan hal 
penting yang tidak boleh dilewatkan. Tujuan penelitian yang dituangkan memiliki 
maksud agar apa-apa yang akan dicapai menjadi jelas dan terbuka. Kegiatan riset yang 
memiliki tujuan jelas, maka akan lebih memudahkan orang lain/pihak lain dalam 
memanfaatkan hasil riset tersebut. Bahkan tujuan riset yang tidak tertulis secara jelas 
dan rinci akan mengurangi tingkat akurasi dan bobot keilmiahan riset itu sendiri. 
Menurut Darmadi, 2004:10 dikatakan bahwa sedikitnya ada tiga macam tujuan riset 
yang lebih spesifik jika dilihat dari aspek data/informasi yang dihasilkan, yaitu sebagai 
alat untuk: 

Menemukan, yakni data/informasi yang dihasilkan dari kegiatan riset tersebut 
merupakan data/informasi baru yang belum pernah ditemukan oleh peneliti lain 
sebelumnya. Dengan demikian dari riset yang dihasilkannya merupakan fakta baru, 
penemuan baru, dan informasi baru. 

Membuktikan, artinya kegiatan riset yang dilakukan menggunakan data yang sudah ada 
sebelumnya yang dihasilkan oleh peneliti lain. Hal ini berarti kegiatan riset yang 
dilakukan memang benar-benar hanya ingin mencari pembuktian yang dilandasi karena 
adanya keragu-raguan, ketidakpercayaan, dan rasa keingintahuan yang besar dan 
kemudian dari apa yang diperolehnya tersebut akan memuaskan rasa keingintahuan itu 
sendiri.  
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Mengembangkan, berarti kegiatan riset yang dilakukan juga menggunakan data yang 
sudah ada sebelumnya yang dihasilkan oleh peneliti lain, tetapi risetnya dimaksudkan 
lebih memperdalam dan memperluas pengetahuan dari hasil riset yang telah ada. 

Tujuan riset secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni tujuan umum dan 
tujuan khusus. Tujuan umum maksudnya adalah bahwa apa yang tertuang dalam tujuan 
riset masih bersifat umum, sehingga belum secara spesifik menjelaskan rincian tujuan-
tujuan riset yang akan dilakukan. 

Tujuan umum riset pada dasarnya adalah untuk menjawab atau membuktikan apa yang 
menjadi rumusan rumusan malasah riset tersebut. Sedangkan tujuan khusus maksudnya 
adalah bahwa apa yang tertuang dalam tujuan khusus secara spesifik mengandung 
konsep-konsep dan mengurai dari apa yang menjadi rumusan masalah. Salah satu ciri 
kalimat yang khas dalam menuangkan tujuan riset, baik secara umum maupun khusus 
adalah dimulai dengan kata “untuk” pada awal kalimat. 

Disamping tujuan-tujuan seperti di atas, riset juga mempunyai manfaat/kegunaan yang 
dapat diambil baik bagi dunia ilmu pengetahuan, perusahaan, organisasi, lembaga, 
maupun bagi pihak-pihak tertentu termasuk di dalamnya bagi peneliti itu sendiri. Dalam 
konteks riset pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan/industri, riset pemasaran 
dilakukan karena adanya kompetisi/persaingan pasar dan adanya pengaduan konsumen 
atas barang yang dihasilkan. 

Sementara dalam konteks riset yang dilakukan oleh para akademisi, ilmuan, dan 
mahasiswa pada umumnya kegiatan riset memiliki tiga manfaat antara lain: 

1. Bagi mahasiswa, riset sebagai ajang pembuktian atas teori-teori yang diterima 
selama dalam bangku kuliah (manfaat praktis dan teoritis). 

2. Bagi organisasi/lembaga pendidikan asal mahasiswa, riset yang dilakukan oleh 
mahasiswa adalah buah dari proeses pendidikan yang diberikan selama masa studi 
berlangsung. Selain itu hasil dari riset yang dilakukan oleh mahasiswa juga akan 
berfungsi sebagai pengembangan khasanah ilmu pengetahuan (manfaat teoritis). 

3. Bagi perusahaan/organisasi tempat dilakukan penelitian, melalui riset mahasiswa di 
lingkungan perusahaan/industri secara langsung maupun tidak langsung akan 
membawa manfaat yang besar dalam upaya mengetahui kelebihan dan kekurangan 
yang ada. Selain itu, hasil riset ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
perusahaan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penerapan taktik, 
strategi, dan rencana-rencana jangka panjang lainnya (manfaat praktis). Apabila 
dalam tujuan riset dicirikan dengan kata “untuk”, maka dalam mengungkapkan 
manfaat juga dicirikan sebuah kata yaitu “sebagai”. 

1.8 Jenis Riset Akuntansi 

Setidaknya ada 2 jenis penelitian yang dapat diaplikasikan ke dalam kegiatan akuntansi 
dalam upaya memperoleh data dan informasi serta mengolahnya sehingga dapat 
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dijadikan sebagai alat mengantisipasi/memecahkan masalah pemasaran, masing-masing 
sebagai berikut: 

1. Penelitian Eksplorasi 

Penelitian eksplorasi bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa (what) terhadap 
suatu objek atau masalah, sehingga akan muncul pemahaman dan pengertian yang 
mendalam atas fenomena yang ada. 

2. Penelitian Konklusi 

Penelitian yang bertujuan untuk mencari kesimpulan tentang suatu masalah, yang 
masih dibedakan lagi menjadi dua yaitu (1) untuk menjelaskan fenomena-fenomena 
yang menjadi latar belakang penelitian (descriptive research) dan (2) untuk mencari 
hubungan antar fenomena (causal research). 

1.9 Karakteristik Riset 

Penelitian yang baik menurut Cooper dan Emory dalam Widayat dan Amirullah, 2002:3 
harus memenuhi kriteria dan karakteristik antara lain sebagai berikut: 

1. Kejelasan tujuan (clear objective): yakni tujuan dan masalah penelitian harus 
digambarkan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. 

2. Teguh pendirian (rigor): yaitu dalam mengambil kesimpulan didasarkan atas data 
yang diperoleh sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun dan pihak 
manapun. 

3. Jujur dan objective (honesty-objective): yakni berani mengungkapkan fakta dan 
data yang diperoleh melalui serangkaian proses penelitian dengan menggunakan 
sejumlah metode dan teknik tertentu sehingga validitas hasilnya bisa 
dipertanggunjawabkan secara ilmiah maupun secara moral. 

4. Bersifat pengujian (testability): yaitu menyangkut tingkat validitas dan reliabilitas 
data yang diperoleh harus dilakukan secara cermat dan teliti. 

5. Bersifat pengulangan (replicability): hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
sebelumnya secara ilmiah harus dapat dilakukan dan dibuktikan pula oleh 
peneliti lain pada kurun waktu yang berbeda dengan menggunakan teknik dan 
metode yang sama. 

6. Bersifat penyederhanaan (parsimony): yang dimaksud penyederhanaan adalah 
bahwa penelitian yang memiliki cakupan wilayah sangat luas dan banyak dari sisi 
jumlah, dapat disederhanakan melalui serangkaian metode/teknik tertentu 
sehingga tidak merusak subjek penelitian itu sendiri. Contoh: penelitian air laut, 
minyak, kesuburan tanah, perilaku konsumen, citra produk, dan lain-lain 

7. Berlaku umum (generalizability): yakni kesimpulan yang diambil harus didasarkan 
pada hal-hal yang terkait dengan data penelitian, sehingga tidak meng-generalisir 
kesimpulan itu sendiri. 



 
Bab 1 Riset Ilmiah�� 10 
Rowland�B.F.�Pasaribu 

1.10 Kriteria Riset yang baik 

Penelitian yang baik sedikitnya harus memenuhi dua kriteria, masing-masing sebagai 
berikut: 

Dalam hal bahasa harus konsistens (consistency) ejaan, kalimat, huruf, angka, data, teori, 
dan metode yang digunakan. Dalam hal judul harus ada coherency antara latar belakang 
penelitian, rumusan masalah, hipotesis, tujuan, teori, teknik pengumpulan dan metode 
analisis data, pembuatan kesimpulan, dan saran merupakan satu kesatuan yang saling 
berkaitan. 


