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Tinjauan Mata Kuliah 
   

enelitian atau lengkapnya penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang 
menjadi bagian dari tridharma perguruan tinggi. Melalui penelitian, 

suatu perguruan tinggi menjadi institusi pengembangan ilmu pengetahuan 
sekaligus menjadi sumber kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, 
penelitian perlu dilakukan dengan cara-cara ilmiah yang secara bersamaan 
memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan dan kebijakan pemerintahan. 

Mata kuliah Metodologi Penelitian Administrasi dimaksudkan untuk 
membekali civitas akademika dengan pengetahuan untuk melakukan 
penelitian. Tujuan pembelajaran umum dari mata kuliah ini adalah 
mahasiswa mampu mengaplikasikan metode penelitian administrasi dalam 
mengembangkan proposal penelitian yang berkaitan dengan kajian dan 
masalah-masalah ilmu administrasi. Secara lebih spesifik, mata kuliah ini 
disajikan dalam bahan ajar yang terdiri atas 12 modul yang dapat 
dikelompokkan dalam tiga bagian utama. Bagian pertama (Modul 1) berisi 
penjelasan mengenai filosofi penelitian. Bagian kedua (Modul 2—Modul 11) 
berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian yang dibedakan atas tiga 
pendekatan, yakni kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Bagian ketiga (Modul 
12) berisi penjelasan mengenai pelaporan hasil penelitian. 

Secara lebih perinci, ke-12 modul dalam bahan ajar ini sebagai berikut. 
Modul 1:  Filosofi penelitian mencakup tiga kegiatan belajar masing-

masing tentang tujuan dan kegunaan penelitian, makna 
metodologi penelitian, serta kerangka berpikir dan model. 

Modul 2:  Pendekatan penelitian mencakup tiga kegiatan belajar masing-
masing tentang jenis pendekatan penelitian, penentuan 
pendekatan penelitian, dan ruang lingkup penelitian administrasi. 

Modul 3:  Perancangan penelitian kuantitatif mencakup empat kegiatan 
belajar masing-masing tentang identifikasi dan rumusan masalah 
dalam penelitian kuantitatif, tujuan dan kegunaan penelitian 
kuantitatif, tinjauan pustaka dan hipotesis dalam penelitian 
kuantitatif, serta metode penelitian kuantitatif. 

Modul 4:  Pengumpulan data penelitian kuantitatif mencakup empat 
kegiatan belajar masing-masing tentang variabel dan hipotesis; 
unit analisis, populasi dan sampel; skala pengukuran dan 
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instrumen; serta teknik pengumpulan data dalam penelitian 
kuantitatif. 

Modul 5:  Analisis data penelitian kuantitatif mencakup tiga kegiatan 
belajar masing-masing tentang pengolahan data dalam penelitian 
kuantitatif, analisis statistik deskriptif, dan analisis statistik 
inferensial. 

Modul 6:  Perancangan penelitian kualitatif mencakup tiga kegiatan belajar 
masing-masing tentang identifikasi dan rumusan masalah dalam 
penelitian kualitatif; tujuan dan kegunaan penelitian kualitatif; 
tinjauan pustaka dan proposisi dalam penelitian kualitatif; serta 
metode penelitian kualitatif. 

Modul 7:  Pengumpulan data penelitian kualitatif mencakup dua kegiatan 
belajar masing-masing tentang pengumpulan data dengan 
observasi, dokumentasi, dan dengan audiovisual serta 
pengumpulan dengan wawancara. 

Modul 8:  Analisis data penelitian kualitatif mencakup empat kegiatan 
belajar masing-masing tentang karakteristik analisis data dalam 
penelitian kualitatif; konseptualisasi dan pengodean dalam 
penelitian kualitatif; langkah-langkah analisis data dalam 
penelitian kualitatif; dan metode analisis dalam penelitian 
kualitatif. 

Modul 9:  Perancangan penelitian campuran mencakup dua kegiatan belajar 
masing-masing tentang pertimbangan dalam perancangan 
penelitian campuran dan strategi penelitian campuran. 

Modul 10:  Pengumpulan data penelitian campuran mencakup tiga kegiatan 
belajar masing-masing tentang teknik pengumpulan data dalam 
penelitian campuran; dan teknik pengumpulan data penelitian 
campuran setara-dominan; teknik pengumpulan data penelitian 
campuran kualitatif-dominan; dan teknik pengumpulan data 
penelitian campuran kuantitatif-dominan. 

Modul 11:  Analisis data penelitian campuran mencakup empat kegiatan 
belajar masing-masing tentang analisis data penelitian campuran; 
analisis data penelitian campuran setara-dominan; analisis data 
penelitian campuran kualitatif-dominan; dan analisis data 
penelitian campuran kuantitatif-dominan. 
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Modul 12:  Penyusunan laporan hasil penelitian mencakup dua kegiatan 
belajar masing-masing tentang pengorganisasian laporan hasil 
penelitian dan etika penulisan ilmiah. 

 
Secara skematis, seluruh modul dari mata kuliah Metodologi Penelitian 

Administrasi sebagai berikut. 
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