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Hakekat penelitian 

 Penelitian merupakan penyelidikan dan pengujian 

yang kritis dan teliti guna menaggapi dan 

memecahkan masalah (Kartini Kartono: 1983).

 Research as a scientific undertaking which, by 

means of logical and systematized methods, aims 

to discover new facts or verify old fact, and to 

analize their sequenes, relationship, causal 

explanations, and the natural laws which gover

them (Donal Slesinger dan Mary Stevenson: 

1993).



Hakekat penelitian 

 Riset atau penelitian adalah aktivitas 

berfikir ilmiah yang dilakukan secara 

sistematis mengacu kepada kaidah-kaidah 

metodologi penelitian. 

 Berfikir ilmiah adalah berfikir arif 

bijaksana yang menunjukkan keluasan 

pandangan dan mempunyai perspektif 

yang dilandasi dengan pengujian yang 

sistematis dan terencana dengan

pembuktian atas data factual dan 

verifikasi.



Hakekat penelitian 

 Metode penelitian adalah cara
ilmiah untuk mengumpulkan data 
dengan tujuan dan kegunaan
tertentu.

 Ciri ilmiah :
 Rasional

 Empiris

 Sistematis



Syarat data untuk penelitian

 Valid (derajat ketepatan)

 Reliabel (derajat konsistensi/
keajegan)

 Objektif (interpersonal 
agreement)

Data yang valid maka reliabel 
dan objektif, tetapi tidak 
sebaliknya



Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian, secara umum :

 Penemuan

 Pembuktian

 Pengembangan

Kegunaan Penelitian, secara umum :

 Memahami masalah

 Memecahkan masalah

 Mengantisipasi masalah



JENIS / RAGAM 

PENELITIAN



Menurut Fungsi / Kedudukan

Penelitian Akademik
(Mahasiswa S1, S2, S3), 
Ciri/penekanan :

 Merupakan sarana edukasi

Mengutamakan validitas internal 
(cara yang harus benar)

Variabel penelitian terbatas

Kecanggihan analisis disesuaikan
dengan jenjang (S1, S2, S3)



Menurut  fungsi/kedudukan

Penelitian Profesional (pengembangan

ilmu, teknologi dan seni), 

Ciri/ penekanan :

 Bertujuan mendapatkan pengetahuan baru
yang berkenaan dan ilmu, teknologi dan seni.

 Variabel penelitian lengkap

 Kecanggihan analisis disesuaikan kepentingan
masyarakat ilmiah

 Validitas internal (cara yang benar) dan
validitas eksternal (kegunaan dan generalisasi) 
diutamakan



Menurut  fungsi/kedudukan

Penelitian Institusional (perumusan

kebijakan atau pengambilan
keputusan), ciri/penekanan :

 Bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 
dapat digunakan untuk pengembangan
kelembagaan

 Mengutamakan validitas eksternal (kegunaan)

 Variabel penelitian lengkap (kelengkapan
informasi)

 Kecanggihan analisis disesuaikan untuk
pengambilan keputusan.



Menurut Kegunaan

 Penelitian Murni (Pure Research) / 
Penelitian Dasar

 Penelitian yang kegunaannya
diarahkan dalam rangka penemuan
dan pengembangan ilmu pengetahuan.

 Penelitian Terapan (Applied 
Research)

 Penelitian yang kegunaannya
diarahkan dalam rangka memecahkan
masalah-masalah kehidupan praktis.





Menurut Tujuan

 Penelitian Eksploratif

 Bertujuan untuk mengungkap secara luas dan
mendalam tentang sebab-sebab dan hal-hal
yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.

 Penelitian Pengembangan

 Bertujuan untuk menemukan dan
mengembangkan suatu prototipe baru atau
yang sudah ada dalam rangka penyempurnaan
dan pengembangan sehingga diperoleh hasil
yang lebih produktif, efektif dan efisien.



lanjutan

 Penelitian Verifikatif

 Bertujuan untuk mengecek kebenaran
hasil penelitian yang dilakukan
terdahulu/ sebelumnya.

 Penelitian Kebijakan

 Penelitian yang dilakukan suatu
institusi/lembaga dengan tujuan untuk
membuat langkah-langkah antisipatif
guna mengatasi permasalahan yang 
mungkin timbul di kemudian hari.



Menurut Pendekatan

Penelitian Longitudinal (Bujur)

Penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui 

proses dan waktu yang lama terhadap sekelompok 
subjek penelitian tertentu (tetap) dan diamati/diukur 
terus menerus mengikuti masa perkembangannya

 Penelitian Cross-Sectional (Silang)
 Penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui 

proses kompromi (silang) terhadap beberapa kelompok 
subjek penelitian dan diamati/diukur satu kali untuk tiap 
kelompok subjek penelitian tersebut sebagai wakil 
perkembangan dari tiap tahapan perkembangan subjek



Menurut Tempat

Penelitian Laboratorium

Eksperimen, tindakan, dll

Penelitian Perpustakaan

Studi dokumentasi (analisis isi 
buku, penelitian historis, dll).

Penelitian Kancah / Lapangan

Survei, dll.



Menurut Tingkat Eksplanasi

 Penelitian Deskriptif

Penelitian yg dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel 

sec mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat 
perbandingan atau menghub variabel dengan variabel lainnya.

 Penelitian Komparatif

Penelitian yg dilakukan untuk membandingkan suatu variabel 

(objek penelt), antara subjek yg berbeda atau waktu yg berbeda

 Penelitian Asosiatif

Penelt yg dilakukan dg tujuan untuk menget hubungan antara 2 

variabel atau lebih. Dengan penelitian asosiatif dapat dibangun 
suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan 
mengontrol suatu gejala/fenomena.
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Pengertian geografi

 Geography is concerned to provide an accurate, orderly, and 

rational description and interpretation of the variable character of 

the Earth’s surface (Hartshorne,1959).

 Geography is the scientific study of changing spatial relationships 

of terrestrial phenomena viewed as world of man (Bird, 1989).

 The core of Geography is an abiding concern for human and 

physical attribute of places and regions and with spatial interaction 

that alter them (Abler et al, 1992).

 Geography is the study of the surface of the Earth. It involves the 

phenomena and processes of the Earth’s natural and human 

environments and landscapes at local to global scales (Herbert 

and Matthews (2001).

 Geography is a discipline concerned with understanding the 

spatial dimensions of environmental and social processes (White, 

2002)



Pengertian geografi

Bintarto (1984)
 Geografi mempelajari hubungan kausal gejala2 di muka bumi 

dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik yang 

fisikal maupun yang menyangkut mahkluk hidup beserta 

permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, ekologikal 

dan regional untuk kepentingan program, proses dan 

keberhasilan pembangunan .

Seminar IKIP Semarang kerjasama dengan IGI 
tahun 1988 

 Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut 

pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks 

keruangan.



Obyek material dan obyek formal

 Obyek material geografi : gejala, fenomena, 

peristiwa di muka bumi (di geosfer). Geosfer 

terdiri atas atmosfer, litosfer (termasuk 

pedosfer), hidrosfer dan biosfer (termasuk 

antroposfer). Sfera bumi tersebut membentuk 

satu sistem alami yang masing-masing sfera 

saling berinteraksi, saling pengaruh 

mempengaruhi.  Konsep sfera bumi membentuk 

satu sistem alami merupakan konsep penting 

dalam geografi, karena dapat dijadikan dasar unt  

memahami dinamika fenomena muka bumi . 



Obyek material dan obyek formal

 Obyek formal : sudut pandang atau 
pendekatan keruangan, kelingkungan 
dan kompleks wilayah. 

 Ketegasan obyek formal kajian 

Geografi penting untuk membedakan 

kajian dengan disiplin ilmu lain yang 

obyek materialnya juga fenomena 

geosfer. 



Ruang lingkup geografi

Beberapa pendapat

 Geografi sebagai ilmu holistik yang 

mempelajari fenomena di permukaan bumi 

secara utuh menyeluruh, 

 geografi adalah ilmu analitis dan sintesis, 

yang memadukan unsur lingkungan fisikal 

dengan unsur manusia dan 

 geografi adalah ilmu wilayah yang 

mempelajari sumberdaya wilayah secara 

komprehensif. 



Pertanyaan pemandu untuk mengetahui 

ruang lingkup kajian Geografi 

1) apa (what),

2) dimana (where),

3) berapa (how long/how much),

4) mengapa (why),

5) bagaimana (how),

6) kapan (when),

7) siapa (who) 

(Widoyo Alfandi, 2001).



Penelitian geografi

 apa, dimana dan kapan (what, where and 

when), pertanyaan ini menuntun kita 

untuk mengetahui fenomena geografis 

dan distribusi spasialnya pada suatu 

wilayah, serta kapan terjadinya

 bagaimana dan mengapa ( how and why), 

pertanyaan ini bersifat analitis untuk

mengetahui sistem, proses, perilaku, 

ketergantungan, organisasi spasial dan 

interaksi antar komponen pembentuk 

geosfer



Penelitian geografi

 apakah dampaknya (what is the impact), 

pertanyaan bersifat analistis, sintesis untuk 

mengevaluasi fenomena geografi yang 

mengalami perubahan baik oleh proses alam 

maupun oleh hasil interaksi antara manusia 

dengan lingkungan alamnya;

 Bagaimana seharusnya (how ought to ), 

pertanyaan ini menjurus ke sintesis dan evaluasi 

untuk pemecahan permasalahan lingkungan 

suatu wilayah dan memberikan keputusan dalam 

pengelolaan sumberdaya dan lingkungan.



Mencari topik penelitian geografi

 Observasi lapangan

yi melihat fenomena yg ada untuk 
mencari topik penelitian



Pegunungan



Kota



persawahan



Pedesaan di Sumut






