Panduan Mata Kuliah
Workshop Penelitian

 Pendahuluan
Mata kuliah Workshop merupakan mata kuliah wajib terbimbing
yang wajib diambil oleh mahasiswa program studi Magister
Manajemen sebelum menyusun Tesis. Mata kuliah ini dapat
dipelajari setelah mahasiswa menempuh mata kuliah seminar
yang ditawarkan sebelumnya. Dalam mata kuliah Seminar
mahasiswa diarahkan untuk penyusunan Pendahuluan, Kerangka
Teori dan Metodologi Penelitian (Tesis). Pendahuluan akan
berisi latar belakang dan perumusan masalah, sedangkan
Kerangka teoretis akan berisi kerangka berpikir dari tesis yang
akan disusun mahasiswa.
Materi mata kuliah workshop akan difokuskan pada pembahasan
bagaimana menyusun metodologi penelitian. Pembahasan
metodologi penelitian akan dimulai dengan pembahasan
bagaimana menentukan variabel penelitian, bagaimana
menentukan instrumen penelitian, bagaimana menentukan
sampel penelitian, bagaimana cara pengumpulan data dan
bagaimana melakukan analisis data. Agar Anda lebih memahami
materi metodologi penelitian maka setiap pembahasan akan
diberikan contoh-contoh yang sesuai dengan bidang ekonomi.
Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002) menjelaskan
keterkaitan metodologi penelitian dalam sebuah kerangka
penelitian yang dapat digambarkan seperti berikut.
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Gambar 1.
Skema Keterkaitan Metodologi Penelitian
dalam Kerangka Penelitian

Dari Gambar 1 dapat dijelaskan masalah atau pertanyaan
penelitian akan dijawab melalui dua pengujian, yaitu melalui
telaah teoretis dan pengujian fakta. Telaah teoretis dilakukan
dengan mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan
masalah penelitian baik melalui text book maupun jurnal-jurnal.
Dari telaah teoretis ini diharapkan muncul hipotesis penelitian
atau jawaban sementara dari masalah penelitian. Pengujian fakta
merupakan tahapan penelitian yang akan menguji hipotesis atau
menjawab masalah penelitian dengan data-data empiris. Agar
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pengujian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang masuk akal
maka diperlukan metode statistik. Hipotesis dan hasil pengujian
fakta ini akan kita bandingkan untuk mendapat kesimpulan.
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka materi yang
akan dibahas dalam mata kuliah workshop ini akan
dikelompokkan dalam tiga pembahasan, yaitu: (1) pemilihan
data, (2) pengumpulan data, dan (3) analisis data.
Dengan demikian, setelah mengikuti mata kuliah workshop
penelitian, secara umum Anda diharapkan dapat menyusun
metodologi penelitian sebagai pengujian fakta untuk menjawab
masalah penelitian. Sedangkan secara khusus setelah mengikuti
mata kuliah workshop penelitian ini Anda diharapkan dapat:
1. menentukan variabel penelitian,
2. menyusun instrumen penelitian,
3. menentukan sampel penelitian,
4. menentukan cara pengumpulan data, dan
5. menganalisis data penelitian.
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