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T

Tidak ada penelitian yang 
bereputasi yang tidak dimulai

dari “research/knowledge gap”



STARTING POINT….

1. Penelitian itu soal mutu: quality assurance penelitian

2. Riset sebagai proses produksi pengetahuan melalui

jalan penelitian

3. Penelitian sebagai bagian dari “pemahaman

mendalam” atau “pemecahan masalah”

4. Penelitian sebagai bagian dari proses “distribusi

pengetahuan” atau “peningkatan kecerdasan dan 

kapasitas” masyarakat

5. Penelitian sebagai proses pewarisan peradaban

melalui kecerdasan penelitian



➢Suatu “konsep” atau “suatu ide” baru

tentang research yang belum diteliti

(dengan cukup)

➢Suatu ruang penelitian yang diabaikan dan

perlu diisi

➢Suatu pertanyaan yang belum terjawab

(baik akademis maupun praktis, 

pemecahan masalah)

APA RESEARCH GAP ?



➢Kesenjangan dalam LITERATURE

➢Kesenjangan KONSEPTUAL

➢Kesenjangan dalam WAKTU

➢Kesenjangan kelompok POPULASI

➢Kesenjangan METODOLOGIS

RESEARCH GAP ?



➢ Periksa referensi atau kutipan dari studi-studi yang paling 

relevan dengan topik tulisan

➢ Lihat bagian “keterbatasan penelitian” atau “suggestions for 

future research”

➢ Periksa daftar tulisan yang pernah terbit di (suatu) jurnal

dalam topik yang diteliti

➢ Petakan literature yang pernah ada (scopus, sciencedirect, 

doaj, jstor, google scholar)

➢ Baca “literature review”, “systematic review” atau “meta-

analysis” terkait topik artikel

➢ Diskusikan dengan peer group tentang tren penelitian

DI MANA MENEMUKAN RESEARCH GAP ?



➢Kuantitas research dalam suatu topik

(terbatasnya studi yang dilakukan)

➢Kualitas research: kelemahan

konseptual (pendekatan, metodologis)

➢Limitation: keterbatasan hasil studi

yang ada

TIGA AREA RESEARCH GAP ?



KELEMAHAN RISET

1. Tidak memiliki SISTEMATIKA berpikir yang 

baik (pemikiran tidak terstruktur)

2. Tidak memiliki DATA yang cukup: desain

penelitian yang lemah

3. Tidak cukup akumulasi PENGETAHUAN 

(kurang menguasai ‘bangunan dan peta besar

pengetahuan” dalam topik yang dikaji)

4. Tidak memiliki “ideologi” dalam meneliti



UNDERSTANDING

KNOWLEDGE

INFORMATION

DATA

WISDOM

PENELITIAN SEBAGAI LANDASAN PENGETAHUAN DAN KEBIJAKAN



EMPIRIS
(FAKTA SOSIAL)

Pemahaman

konseptual tentang

kebijakan: Teori, 

konsep, model untuk

kebijakan

PURE EMPIRIS:

Masalah

Pendidikan, sosial, 

budaya, ekonomi, 

politik, lingkungan, 

dll., yang 

membutuhkan

kebijakan

(FAKTA LITERATUR)

TEORI/KONSEP

AKADEMIK

Pemahaman dan

penjelasan

akademi tentang

fakta/gejala

sosial

PURE 

AKADEMIS:

Masalah teori, 

konsep, model, 

metode, 

instrumen

POLICY



POSISI PENELITIAN

Pemahaman

baru

Penemuan

(discovery) 

Uji  

Keilmuwan

Pemecahan

Masalah

Posisi

tulisan



➢ SUATU ANCAMAN: isu/fenomena mengancam orang banyak (umat
manusia), sehingga mendesak untuk dicari jawabnya

➢ PROBLEM-SOLVING: ada kebutuhan mendesak untuk pemecahan masalah

➢ FAKTA HISTORIS: peristiwa sejarah yang tidak bakal berulang (kalau pun 
berulang, menunggu puluhan tahun). Tulisan menjadi catatan sejarah untuk
penataan masa depan

➢ AKTUAL: fenomena baru, kotemporer, belum pernah terjadi sebelumnya, 
pengalaman yang mengagetkan

➢ EKSTRIM: fenomena luar biasa melebihi standar umum yang membutuhkan
pemahaman seksama, belum tersedia penjelasan (tulisan) tentang itu

➢ PENYIMPANGAN: fenomen yang menciderai tatanan atau berimplikasi pada
instabilitas sosial

MENGAPA SUATU MASALAH MENARIK DITELITI?
(ALASAN EMPIRIS)



➢ CONTINUOUS DEBATE: suatu perdebatan teoretik yang belum
selesai, perlu tulisan yang melanjutkan perdebatan itu

➢ THEORETICAL NEEDS: kebutuhan teori baru untuk menjawab fakta-
fakta empiris yang dinamis

➢ CONTROVERSY: ada pertentangan paham antarahli yang perlu
ditemuakan solusinya (kebenaran)

➢ THEORY TESTING: ada teori baru yang muncul perlu diuji secara
empiris dalam rangka menemukan kebenaran yang lebih luas

➢ PENOLAKAN: ada penolakan atas suatu temuan/konsep/teori yang 
dianggap cedera secara metodologis

➢ NEGLEGTED ISSUES: ada sesuatu yang dilupakan oleh penelitian
(dalam tulisan) terdahulu sehingga perlu penelitian lanjutan

MENGAPA SESUATU MENARIK DITELITI?
(ALASAN TEORITIS)



➢ ARTIKEL JURNAL: sisi yang belum ditulis dalam artikel jurnal atau sesuatu
yang bermasalah (kekurangannya) dalam berbagai aspek teori, 
metodologis, dan analisis

➢ COMMON KNOWLEDGE: penyimpangan dari hal yang umum atau
perbedaan dari hal-hal yang biasa

➢ DATA STATISTIK : trend, perkembangan yang meningkat dan menurun atas
suatu fakta

➢ WACANA PUBLIK: isu-isu yang sedang dibicarakan public dalam berbagai
media

➢ TEKS/MANUSCRIPT: isi atau kondisi teks (pentingnya pesan/isi teks atau
kondisi manuskrip rusak)

➢ ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: aturan perundang-undangan yang 
merepresentasikan kepentingan

➢ PERISTIWA/KEJADIAN MENDADAK: sesuatu yang terjadi tiba-tiba di luar
keteraturan yang berakibat pada kehidupan

SUMBER IDE PENELITIAN



MEMPERTANYAKAN/ 

MENJAWAB SATU 

MASALAH

MENGUJI SUATU 

PENDAPAT (TEORI 

ATAU HIPOTESIS/ 

ASUMSI)

PROSEDUR YANG BENAR 

(PILIHAN OBJEK, 

SAMPLING, TEKNIK 

PENGUMPULAN DATA DAN 

ANALISIS)

MENGHASILKAN DATA, 

BUKAN PENDAPAT 

ATAU KESAN PENELITI

EMPAT SYARAT PENELITIAN



OBJEK MATERIAL PENELITIAN SOCIAL KEAGAMAAN

OBJEK KAJIAN AGAMA FAKTOR
LATAR/DASAR

PROSES
TAHAPAN/PERUBAHAN

DAMPAK
RESPONS, AKIBAT, SOLUSI

TEKS (WACANA)

PRAKTIK KEAGAMAAN

TOKOH/ KELOMPOK

RITUAL/ PERISTIWA

INSTITUSI/ORGANISASI

SIMBOL, ARTEFACT

KEBIJAKAN/ PUTUSAN



PILIHAN 

PENELITIAN 2

PILIHAN 

PENELITIAN 3

PILIHAN 

PENELITIAN 4

analisis

resistensi atau

analisis resepsi

PILIHAN 

PENELITIAN 1

perdebatan

sosial media 

tentang berbagai

isu social 

keagamaan dan 

praktik umat

Suatu Tindakan atau

kejadian yang 

menyangkut

kontroversi agama dan 

praktik keagamaan

dalam masyarakat

pernyataan

pemerintah

tentang suatu

fenomena agama 

dan respons

publik

poster-poster 

berbagai

komentar

tentang suatu

isu agama

analisis 

ekonomi 

politik

analisis wacana  

atau wacana 

kritis (CDA)

analisis

deskriptif-

interpretif

PILIHAN PENELITIAN….



AREA KOMPETENSI

MULTIKULTURALISME Mampu memperhatikan dan akomodasi lebih dari

nilai: budaya, agama, etnis, kelas

DIVERSITAS Mampu mengakomodasikan perbedaan &

mengubahnya menjadi kekuatan dalam kehidupan

bersama

PLURALISME Mampu menjadikan perbedaan sebagai pengalaman

bersama yang diakui dan dihargai

RELATIVISME Mampu melihat sesuatu dari sudut pandang orang/ 

kelompok lain 18



SISTEMATIKA BERPIKIR PROPOSAL

LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA TEORI METODE

Penting:

ISU/ FENOMENA

MASALAH: 

MENGAPA S3

Pola/ kecenderungan dari literatur 

terkait

Pilihan TEORI Pilihan Tipe Penelitian; 

sumber data; informan/ 

responden

Penting:

STUDI YANG ADA

PERTANYAAN 1: III (deskriptif)

Bagaimana prevalensi praktik/ 

kejadian PUA di lokasi?

Penjabaran pola satu persatu Penjabaran KONSEP Observasi/ Mapping/ 

Dokumen/ Dara 

sekunder

Penting: SECARA 

KEILMUAN

PERTANYAAN 2: IV

(kritis)

Bagaimana status sebagai PUA 

menentukan respons para 

pihak terhadap pengalaman

pasangan?

Pembahasan/ kritik atas literatur 

yang ada

Penentuan VARIABEL/ ASPEK2 

PENELITIAN

Wawancara/ Analisis Isi/ 

Analisis Wacana/ 

Interpretif

Penting: UJI ARGUMEN 

/ HIPOTESIS

PERTANYAAN 3: V 

(transformatif)

Bagaimana ketersediaan

pelayanan social (system 

pendukung) dalam mengatasi

kesulitan atau akibat dari

adanya PUA

Agenda riset: Pengetahuan apa 

yang akan dihasilkan, sebagai 

jawaban atas kekurangan literatur 

yg ada

Operasionalisasi INDIKATOR/ 

UNSUR2 PENELITIAN

Focus Group Discussion/ 

Dialog/ Experiment/ 

wawancara



SISTEMATIKA BERPIKIR PENELITIAN
MASALAH TEORI/VARIABEL METODE PENELITIAN DATA PENELITIAN PEMBAHASAN

Deskriptif: 

bagaimana proses 

implementasi

kebijakan

Teori deskriptif Observasi/ Mapping/ Dokumen/ Dara 

sekunder

Forms, Orders, Process, 

System, Structure, Changes

Structure & function 

(trends)

Kritis (factor, 

dampak): 

Bagaimana

kpemmpinan

Terori kritis Wawancara/ Analisis Isi/ Analisis

Wacana/ Interpretif

Reasons, Motives, Factors, 

Impacts, 

Underlying structure (di 

balik sesuatu)

Transformatifbagai

mana model imple-

menttasi

Teori transformatif Focus Group Discussion/ Dialog/ 

Experiment/ wawancara

Philosophy, Mission, Values, 

Frame, Model

Prediction/ Futuristic/ 

Benefit



APA ITU PENELITIAN?

21



Suatu usaha menjelaskan hubungan

satu (x) dengan yang lain (y)

22

PENDI-

DIKAN

FENO-

MENA

X Y
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PROSES BERPIKIR PENELITIAN

teori

variabel

indikator

data

konsep

23



PROSES BERPIKIR

teori

variabel

indikator

data

konsep
❖EKSTERNALISASI

❖OBJEKTIVASI

❖INTERNALISASI

24

TEORI KONSTRUKSI

SOSIAL



PROSES BERPIKIR

teori

variabel

indikator

data

konsep
❖EKSTERNALISASI

❖OBJEKTIVASI

❖INTERNALISASI

25

TEORI KONSTRUKSI

SOSIAL

• EKSTERNALISASI

• aktor

• agensi

• nilai

• OBJEKTIVASI

• fakta sosial

• basis legitimasi

• pranata

• INTERNALISASI

• praktik

• respons

• dampak



PROSES BERPIKIR

teori

variabel

indikator

data

konsep
❖EKSTERNALISASI

❖OBJEKTIVASI

❖INTERNALISASI
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TEORI KONSTRUKSI

SOSIAL

• EKSTERNALISASI

• aktor

• agensi

• nilai

• OBJEKTIVASI

• fakta sosial

• basis legitimasi

• pranata

• INTERNALISASI

• praktik

• respons

• dampak

EKSTERNALISASI

• aktor (siapa, karakteristik, 

keterlibatan)

• agensi (format, motif, proses) 

• nilai (meaning, fungsi, 

justifikasi)



KOMPE-

TENSI

PENDI-

DIKAN

GURU

KURIKULUM

MANAJEMEN

27

X Y

INFRASTRUKTUR

KULTURAL

STRUKTURAL

LITE-

RASI

Outcome
Dependent

variable

Intervening

variable

Independent

variable

Antesedent

variable



BAB III

Kompe-

tensi

BAB IV

Pendi-

dikan

Guru

Kurikulum
Manajemen

Strategi Teknik

28

BAB V
INFRASTRUKTUR

KULTUR

STRUKTUR

Paradigm LITE-

RASI
Praktik

Outcome
Dependent

variable

Intervening

variable

Independent

variable

Antesedent

variable

KONTEKS NASIONAL

KONTEKS LOKAL
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BAB II

SETING GLOBAL

BAB II

SETING LOKAL

INTEGRASI DAN

RESISTENSI THD

KEBIJAKAN

DASAR2 NILAI NEGARA

BAGI DUNIA 

PENDIDIKAN

TEKANAN POLITIK

ATAS PENDIDIKAN

RESISTENSI 

TERHADAP

IDEOLOGI, NILAI, 

PRAKTIK BARU

(INKOMPATIBEL)

KETDKSELARASAN

LINGKUNGAN SOSIAL

BUDAYA

FAKTA PENGALAMAN

HIDUP KESULITAN

KEKURANGAN &

KETERBATASAN DLM

MENERAPKAN SISTEM

PENDIDIKAN




