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BAB I

PENDAHULUAN

A. KONSEP DASAR LDMI

 Latihan Dasar Metodologi Ilmiah (LDMI) merupakan  kegiatan di luar kurikulum
yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh siswa kelas XI SMA 3 Yogyakarta sebagai
syarat untuk dapat mengikuti Ujian Nasional. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai
upaya untuk mendorong siswa  gemar meneliti, menganalisa, dan menulis hasil penelitian
serta mempertanggungjawabkannya secara ilmiah.
 Melalui kegiatan LDMI ini diharapkan akan menghasilkan karya tulis ilmiah yang
bermutu dan mampu mengantarkan para siswa ke ajang Lomba Karya Ilmiah Remaja
(LKIR) di tanah air. Hal ini didasarkan pada kondisi riil siswa SMA 3 Yogyakarta yang
secara intelektual cukup memadai dengan didukung oleh para pembimbing yang
berpengalaman serta sumber dana, sarana, dan prasarana yang cukup.
 Penelitian dapat dilakukan oleh setiap siswa secara sendiri atau berkelompok dan
akan dibimbing oleh 2 orang guru pembimbing  sesuai dengan bidang keahliannya. Hasil
akhir dari penilitian yang telah dilakukan adalah tersusunnya karya tulis ilmiah yang
disyahkan oleh Kepala Sekolah sebagai syarat mengikuti Ujian Nasional .

B. DASAR-DASAR PENELITIAN

Penelitian merupakan usaha penyelidikan secara seksama, sistematis dan
terencana, bersifat rasional dan obyektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan
yang ada.  Penelitian menuntut obyektivitas baik di dalam proses/pengukuran maupun
pengalisaan/penyimpulan hasil-hasilnya. Suatu kerja penelitian juga memerlukan proses
yang intensif, sistematik, terfokus dan lebih formal. Disamping itu, suatu kerja penelitian
dilakukan dalam rangka penemuan dan pengembangan bangunan pengetahuan
(pengembangan generalisasi, prinsip-prinsip, teori-teori) yang memiliki kekuatan
deskripsi dan/atau prediksi1.
Suatu penelitian memiliki cirikhas sebagai berikut :

1. Dirancang dan diarahkan untuk memecahkan masalah tertentu.
2. Ditekankan pada pengembangan generalisasi, prinsip-prinsip, serta teori-teori,

yang hasilnya bernilai deskripsi dan prediksi.
3. Berangkat dari masalah yang dapat diobservasi dan dibuktikan secara empiris.
4. Menggunakan metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan, terutama dalam

pengumpulan dan analisa data.
5. Obyektif dan logis.

1 Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, halaman
28.
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C. MACAM-MACAM PENELITIAN

1. Dilihat dari kegunaannya :
a. Basic research (penelitian dasar), yaitu penelitian yang dimaksudkan

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa ada tujuan praktis
tertentu.

b. Applied research (penelitian terapan), yaitu penelitian yang disamping
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan juga untuk tujuan praktis.

2. Dilihat dari tujuannya :
a. Eksploratif, yaitu penelitian untuk menemukan hal-hal baru, sifatnya

terbuka dan mencari sesuatu yang baru.
b. Deskriptif, yaitu penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara

cermat dan sistematis tentang suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta
yang obyektif dan empirik.

c. Verifikatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menguji kebenaran
suatu hipotesa mengenai hubungan atau sebab akibat dua atau lebih
variable dalam penelitian.

3. Dilihat dari tempatnya :
a. Penelitian laboratorium
b. Penelitian kepustakaan (literer).
c. Penelitian lapangan (field)

4. Dilihat dari bidang kajian :
a. Penelitian bidang kealaman
b. Penelitian bidang social
c. Penelitian bidang humaniora.

5. Dilihat dari metode yang digunakan :
a. Penelitian eksperimen, yaitu dengan melakukan percobaan.
b. Penelitian historic, yaitu melalui sumber-sumber tertulis terhadap

peristiwa masa lalu.
c. Penelitian survey, yaitu dengan mengumpulkan informasi atau data

dengan menggunakan isntrumen tertentu dengan cara sensus atau sample.
6. Dilihat dari jenis data atau pendekatannya :

a. Penelitian kuantitatif
b. Penelitian kualitatif.

D. PROSEDUR ATAU LANGKAH PENELITIAN

1. Menyusun rancangan  atau proposal penelitian.
2. Mengumpulkan data.

Data merupakan bahan atau informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah
yang telah dirumuskan. Data dapat bersifat primer (diperoleh langsung dari
lapangan) maupun sekunder (diperoleh dari dokumen yang ada).
Data dapat diperoleh/dikumpulkan dengan metode :

a. Dokumentasi
b. Observasi
c. Wawancara
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d. Angket
e. Tes
f. Eksperimen.

3. Mengolah atau menganalisa data.
4. Menyusun laporan hasil penelitian.

E. METODE ILMIAH

Metode ilmiah digunakan oleh para ilmuwan sebagai alat untuk menemukan
jawaban terhadap pertanyaan. Metode ilmiah merupakan suatu proses berfikir untuk
mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin terhadap suatu masalah dan mencoba tiap-
tiap kemungkinan untuk mendapatkan pemecahan yang terbaik. Tahapan-tahapan metode
ilmiah meliputi :

(1) melakukan reset
(2) Identifikasi masalah
(3) Merumuskan hipotesa
(4) Melakukan eksperimen
(5) Merumuskan kesimpulan

1. RISET

Riset adalah proses pengumpulan informasi. Informasi dapat diperoleh dari
pengalaman  sendiri, sumber-sumber ilmu pengetahuan, dan data dari penelitian yang
berhubungan dengan eksperimen yang akan dilakukan. Langkah pertama untuk
melakukan riset adalah memilih topik. Misalnya,  mengamati mengapa ada jamur pada
sepotong roti. Maka topik yang bisa diambil adalah mengenai perkembangbiakan jamur.
Setelah memilih topik, dimulai melakukan riset atau mengumpulkan informasi. Contoh
eksperimen untuk topik riset ini adalah dengan meletakkan sepotong roti tawar dalam
kotak dengan mengamati roti tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk melihat
pertumbuhan jamur. Hasil dari eksperimen ini memberikan informasi yang dibutuhkan
untuk langkah selanjutnya, yaitu mengidentifikasi masalah.

2. MASALAH

Masalah adalah pertanyaan ilmiah yang akan dicari solusinya. Masalah ini
diungkapkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab
dengan pernyataan. Jawaban tidak hanya ya atau tidak. Sebagai contoh:”Bagaimana
lampu mempengaruhi perkembangbiakan jamur roti pada roti tawar?”
Hal-hal yang harus dilakukan :

a. Batasi masalah. Perhatikan bahwa pernyataan sebelumnya adalah mengernai
suatu proses kehidupan jamur (perkembangbiakansatu jenis jamur, jamur roti
adalah salah satu jenis jamur yang terdapat pada roti tawar, salah satu faktor
yang mempengaruhi pertumbuhannyaadalah cahaya). Untuk menemukan
jawaban pertanyaan seperti “Bagaimana cahaya bisa mempengaruhi jamur ?”
akan mengharuskan  menguji bermacam proses kehidupan yang berbeda dan
pencarian yang lebih banyak lagi untuk berbagai jenis jamur.
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b. Pilih masalah yang dapat dipecahkan. Pemecahan masalah dapat juga
dihjawab dengan mencari definisi yang terdapat dikamus. Tetapi untuk
masalah , “Pada temperatus kamar, bagaimana rata-rata pertumbuhan jamur
roti pada roti tawar ?”, dapat dijawab dengan eksperimen.

3. HIPOTESIS

Hipotesis adalah suatu ide untuk menyelesaikan suatu masalah, Hipotesis
merupakan kunci keberhasilan suatu eksperimen. Seluruh kegiatan eksperimen dilakukan
untuk menguji hipotesis. Hipotesis menghubungkan dua faktor. Sebagai contoh, pada
penelitian jamur diatas, dua faktor yang berhubungan adalah cahaya dan pertumbuhan
jamur. Satu contoh hipotesis untuk menjawab pertanyaan di atas, “Saya percaya bahwa
jamur roti tidak memerlukan cahaya untuk berkembang biak.”
Dasar hipotesis saya adalah :

a. Tumbuh-tumbuhan dengan klorofil memerlukan cahaya untuk hidup. Jamur
tidak mempunyai klorofil.

b. Dalam beberapa contoh eksperimen saya, jamur dapat tumbuh pada roti tawar
yang diletakkan dalam kotak yang gelap (yidak diberi cahaya).

Hal-hal yang harus dilakukan :
a. Uraikan fakta-fakta dari pengalaman atau pengamatan-pengamatan yang

mendasari hipotesa.
b. Tuliskan secara berurutan hipotesis-hipotesis  sebelum memulai kegiatan

eksperimen.
c. Jangan ubah hipotesis  sekalipun eksperimen  tidak mendukung hipotesis

tersebut. Jika waktu memungkinkan, ulangi atau rancang ulang kembali
eksperimen tersebut untuk menegaskan hasilnya.

4. EKSPERIMEN

  Eksperimen adalah proses pengujian hipotesis. Sesuatu yang mempengaruhi
eksperimen disebut variabel. Ada tiga jenis variabel untuk mengidentifikasi eksperimen :
variabel bebas (independen variabel), variabel tidak bebas (dependent variabel), dan
variabel pengontrol. Variabel bebas (independent) adalah variabel yang bisa diubah.
Variabel tak bebas adalah variabel setelah pengamatan, bisa berubah karena pengaruh
variabel bebas. Variabel-variabel yang tidak berubah disebut variabel pengontrol. Pada
eksperimen perkembangbiakan jamur roti, variabel bebasnya adalah cahaya dan variabel
tak bebasnya adalah perkembangbiakan jamur roti. Sedangkan variabel pengontrolnya
adalah suhu  dan lingkungan.

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, lakukan eksperimen lebih dari satu kali.
Hal-hal yang harus diperhatikan :

a. Hanya ada satu varuiabel bebas selama melakukan eksperimen.
b. Ulangi eksperimen  lebih dari satu kali untuk menegaskan hasil eksperimen.
c. Susun data.
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5. KESIMPULAN

Kesimpulan adalah intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai
hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, termasuk alasan-alasan yang menyebabkan
hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Jika perlu kesimpulannya dapat diakhiri
dengan memberikan masukan-masukan untuk eksperimen selanjutnya.

Jika hasil eksperimen  tidak mendukung hipotesis :
a. Jangan ubah hipotesis
b. Jangan buang hasil eksperimen yang tidak mendukung hipotesis .
c. Berikan alasan-alasan yang mungkin yang menyebabkan adanya perbedaan

antara hipotesis  dengan hasil eksperimen.
d. Berikan cara-cara yang dapat digunakan dalam eksperimen selanjutnya untuk

memperkuat eksperimen awal.

Jika hasil eksperimen  mendukung hipotesis : Sebagai contoh,  “Menurut hipotesis
saya, saya yakin bahwa jamur roti tidak memerlukan cahaya untuk berkembang biak.
Hasil eksperimen saya mendukung ide tersebut bahwa jamur roti dapat berkembang biak
tanpa cahaya. Setelah 21 hari, jamur roti telah tumbuh pada bahan uji, baik bahan yang
ditempatkan di tempat gelap dan juga bahan uji yang diberi cahaya. Kemungkinan
temperatur adalah salah satu faktor yang mempengaruhi, dimana temperatur dalam kotak
tertutup lebih tinggi dari pada dalam kotak terbuka akibat kurangnya sirkulasiudara pada
kotak tertutup, sehingga temperatur menjadi lebih tinggi. Untuk eksperimen selanjutnya,
saya akan memilih temperatur sebagai variabel bebas daan menguji pengaruh perubahan
temperatur terhadap pertumbuhan jamur roti.

6. MEMILIH SEBUAH TOPIK

Untuk  mendapatkan nilai bagus dari suatu  pekerjaan  dan bisa menang dalam
lomba ilmiah, serta bisa mempelajari segala sesuatu yang baru dalam ilmu pengetahuan,
mungkin sebagian atau semua ide  dapat kamu lakukan, tetapi  akan menghabiskan
banyak waktu untuk mengerjakan semua, jadi pilih satu topik yang menarik. Pilih topik
yang terbaik dan tetapkan pada satu topik  saja, tetapi jika  menemukan satu topik yang
lebih menarik dan sesuai dengan pemikiran, sementara kita sedang mengerjakan topik
lain, hentikan pekerjaan itu dan pilih topik yang baru.Tentunya perlu waktu untuk
mendapatkan hasil yang bagus, sedangkan kita harus mengulangnya, melompat dari satu
topik ke topik yang lainnya. Kita bisa memutuskan untuk mengambil ide pertama
meskipun tidak semenarik yang diharapkan. Kita mungkin bisa menemukan kenyataan-
kenyataan yang menarik yang tidak diketahui sebelumya.

Ingatkah bahwa hal yang penting dari sebuah eksperimen adalah mempelajari
lebih banyak tentang ilmu itu sendiri. Eksperimen  tidak harus sangat lengkap dan
menjadi sukses. Eksperimen yang bagus dapat dikembangkan untuk menjawab
pertanyaan yang sangat mendasar dan fundamental tentang kejadian kejadian dan situasi
dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak cara mudah untuk memilih sebauh topik.
Berikut adalah beberapa cara memilih topik :
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Ø Dapat diteliti
Ø Tidak meluas
Ø Penting
Ø Terjangkau
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BAB II

PROPOSAL

 Untuk kepentingan penulisan atau penelitian ilmiah diperlukan sebuah
perencanaan yang baik yang dapat dituangkan dalam bentuk proposal penelitian.
Proposal diketik pada kertas ukuran kuarto dengan spasi ganda.

A. Isi Proposal Penelitian

1. Judul
2. Latar belakang

Bagian ini berisi penjelasan tentang alas an akademik memilih permasalahan
tertentu, sehingga dipandang menarik dan penting untuk diteliti.

3. Rumusan masalah
Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui
penelitian tersebut.

4. Hipotesis (jika ada).
5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Bagian ini menyebutkan secara spesifik tujuan yang akan dicapai dan manfaat
atau kegunaannya bagi ilmu pengetahuan.

6. Kajian Pustaka
Pada bagian ini memuat uraian tentang tinjauan secara kritis hasil penelitian
terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dan ditulis. Peneliti mengemukakan
dan menunjukkan dengan pasti bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah
diteliti orang lain sebelumnya. Tujuan kajian pustaka adalah untuk menunjukkan
bahwa penelitian yang akan dilakukan itu merupakan sesuatu yang baru.

7. Metodologi
Pada bagian ini dijelaskan metode pengumpulan data, analisa data yang akan
digunakan dalam penelitian.

8. Sistematika Pembahasan
Bagian ini memuat alur penulisan yang disertai dengan logika atau argumentasi
penulis antara satu bagian dengan yang lainnya

9. Jadwal Penelitian
10. Daftar Pustaka yang digunakan untuk menyusun proposal
11. Identitas atau biodata peneliti.

B. Prosedur Pengajuan Proposal

1. Setelah dibentuk kelompok kemudian buatlah proposal penelitian dan ajukan
kepada  wali kelas.

2. Setelah mendapatkan persetujuan dari wali kelas, sekolah akan menentukan
pembimbing.

3. Bersama dengan pembimbing dipersilahkan mengadakan penelitian (sekolah
menyiapkan surat-surat yang diperlukan)
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BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN LDMI

A. Isi Laporan Hasil Penelitian

1. Bagian awal

a. Halaman sampul depan, memuat judul penelitian yang menggambarkan
topik yang diteliti.

b. Halaman judul, berisi tulisan yang bunyinya sama dengan halaman sampul
depan, diketik di atas kertas putih.

c. Halaman pengesahan, memuat tanda tangan pembimbing/penguji dan
diketahui oleh Kepala Sekolah. Pada bagian ini berisi pernuyataan bahwa
karya tulis yang bersangkutan telah diterima sebagai salah satu syarat
untuk megikuti ujian nasional pada tahun yang telah ditentukan.

d. Kata pengantar yang pada pokoknya berisi ucapan terima kasih dari
penulis kepada berbagai pihak yang dianggap perlu

e. Daftar Isi
f. Daftar table (jika ada)
g. Daftar gambar (jika ada)
h. Daftar lampiran (jika ada )

2. Bagian Utama/Inti

a. Pendahuluan yang secara umum hampir sama dengan proposal penelitian
yang diajukan :

1) Latar belakang masalah
2) Rumusan masalah
3) Tujuan dan kegunaan
4) Hipotesa (jika ada)
5) Metodologi penelitian
6) Sistematika

b. Landasan teori (jika ada ).
c. Hasil penelitian

1) Gambaran umum obyek penelitian
2) Jenis penelitian
3) Populasi dan sample
4) Metode pengumpulan data
5) Metode analisa data

d. Penutup
1) Kesimpulan
2) Saran
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3. Bagian Akhir

a. Daftar pustaka
b. Lampiran
c. Daftar riwayat hidup
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BAB IV

TATA CARA PENULISAN
PROPOSAL DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Bahan dan Ukuran

1. Naskah proposal dan laporan penelitian dibuat di atas kertas HVS kuarto 80 gram
dengan spasi ganda.

2. Untuk ujian berupa kertas putih dilapisi transparan.
3. Untuk penyerahan sesudah diuji dan diperbaiki dijilid dengan kulit tebal dengan

warna sampul sebagai berikut :
a. Penelitian bidang IPA warna sampul biru tua/gelap, tulisan emas
b. Penelitian bidang IPS warna sampul merah tua/gelap, tulisan emas

B. Pengetikan

1. Ketik komputer dengan jenis huruf yang digunakan adalah Time New Roman
ukuran font 12, kecuali pada sampul dan catatan kaki.

2. Lambang yang tidak bisa diketik komputer ditulis dengan tinta hitam
3. Bilangan di atas sepuluh ditulis dengan angka, kecuali pada awal kalimat
4. Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik dibelakangnya (kg).
5. Dengan spasi ganda, kecuali kutipan langsung, catatan kaki, dan daftar pustaka.
6. Batas tulisan adalah 4 cm dari marjin atas dan kiri, 3 cm dari marjin bawah dan

kanan.
7. Judul bab dengan huruf besar dan diletakkan di tengah.
8. Judul sub bab ditulis dari tepi sebelah kiri dengan huruf besar pada tiap permulaan

kata, kecuali kata penghubung dan kata depan.
9. Judul anak sub bab ditulis dari sebelah kiri dengan huruf besar pada permulaan

kata.

C. Penomoran

1. Halaman bagian awal menggunakan angka romawi kecil dan ditulis di bagian
bawah tengah.

2. Halaman bagian utama dan bagian akhir menggunakan angka Arab di sudut kanan
atas, kecuali halaman judul bab diletakkan di tengah bawah.

3. Nomor halaman atas dengan  jarak 2,5 cm dari tepi atas (header) dan 2 cm dari
tepi bawah (footer).

D. Tabel dan Gambar

1. Bagan, grafik, peta dan foto disebut gambar.
2. Tabel dan gambar ditelakkan secara simetris
3. Tabel dan gambar diberi nomor angka Arab
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4. Keterangan judul tabel dan gambar diletakkan dibawahnya secara simetris tanpa
titik .

E. Daftar Pustaka

1. Ditulis dengan spasi tunggal, antar pustaka dengan spasi ganda.
2. Untuk buku :

Penulisannya dengan urutan nama pengarang, , tahun terbit, judul buku, kota
penerbit, nama penerbit.
Contoh :
Singarimbun,dkk, 1988, Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES.

3. Untuk jurnal :
Diawali dengan nama penulis, tahun, judul tulisan, nama Jurnal, nomor atau edisi,
halaman.
Contoh :
Gambira, 1987, Hak Milik Industri dan Alih Teknologi, Prisma, 4 April, 47-56.

4. Informasi juga bisa diambil dari sumber internet.

F. Kutipan

1. Keterangan langsung, diletakkan pada akhir kalimat di dalam kurung dengan
menulis nama, tahun dan nomor halaman.
Contoh : … untuk mencegah systematic-bias pernyataan-pernyataan sebaiknya
disusun secara acak, tanpa mengikuti urutan skala (Effendi, 1998, 115).

4. Catatan kaki, yaitu keterangan yang diletakkan di kaki halaman diberi nomor urut
Contoh :

1) Singarimbun, Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES, 1988, halaman 15.
2) Singarimbun, Op. Cit., halaman 25.


