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Tinjauan Mata Kuliah 
   

etode penelitian merupakan cara ilmiah yang dipakai untuk 

mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan 

tersebut dilandasi oleh metode keilmuan. Dengan demikian, untuk 

mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliabel dalam kajian bidang 

kearsipan juga harus menggunakan metode penelitian. 

Modul Metodologi Penelitian dan Laporan Kearsipan ini dirancang untuk 

dapat digunakan secara praktis, baik oleh kalangan akademisi, peneliti 

profesional maupun peneliti pemula sebagai referensi, acuan, dan pedoman 

dalam melakukan penelitian berbagai bidang, khususnya penelitian bidang 

kearsipan. 

Mata kuliah ini secara umum menyajikan materi tentang ruang lingkup 

penelitian kearsipan, logika dan prosedur penelitian ilmiah, perumusan 

permasalahan, perumusan kerangka teoretik, perumusan metodologi, analisis 

data, penarikan kesimpulan, penyusunan laporan dan pengelolaan proyek 

penelitian. 

Oleh karena itu, setelah mempelajari modul ini kompetensi umum yang 

harus mahasiswa kuasai adalah mampu melakukan penelitian ilmiah dalam 

ruang lingkup kearsipan. Sedangkan kompetensi khusus yang harus 

mahasiswa kuasai setelah mempelajari modul ini adalah: 

1. menjelaskan ciri-ciri dan ruang lingkup penelitian kearsipan; 

2. menjelaskan logika dan prosedur penelitian kearsipan; 

3. menguraikan berbagai konsep kunci dalam permasalahan penelitian; 

4. menguraikan berbagai konsep kunci dalam kerangka teoretik; 

5. menguraikan berbagai konsep kunci dalam metodologi penelitian; 

6. menguraikan berbagai konsep kunci dalam analisis data; 

7. menguraikan berbagai konsep kunci dalam penarikan kesimpulan; 

8. merumuskan permasalahan penelitian; 

9. merumuskan kerangka teoretik; 

10. merumuskan metodologi; 

11. melakukan analisis data; 

12. menarik kesimpulan;  

13. merancang manajemen penelitian. 

M 



x 

Modul  ini terdiri dari 9 modul yang merupakan satu kesatuan yang utuh 

dan sistematis.  Modul pertama, membahas tentang pengertian kearsipan, 

domain kearsipan dan ruang lingkup penelitian kearsipan. Modul kedua, 

membahas tentang logika penelitian dan prosedur penelitian kearsipan. 

Modul ketiga, membahas tentang konsep permasalahan penelitian, jenis-jenis 

penelitian dan contoh bab 1 laporan penelitian. Modul keempat, membahas 

tentang teori dan kerangka berpikir, contoh bab 2 laporan penelitian, variabel 

penelitian, dan hipotesis penelitian. Modul kelima, membahas tentang 

penentuan metodologi penelitian, populasi, sampel dan instrumen penelitian, 

dan contoh bab 3 laporan penelitian.  Modul keenam, membahas tentang 

teknik analisis data kuantitatif,  teknik analisis data kualitatif, dan contoh bab 

4 laporan penelitian. Modul ketujuh, membahas tentang keterkaitan antara 

hasil penelitian dan kesimpulan, contoh bab 5 laporan penelitian, dan kaidah 

penarikan kesimpulan. Modul kedelapan, membahas tentang laporan 

penelitian, penyiapan data dan penulisan laporan. Modul kesembilan, 

membahas tentang pengertian manajemen penelitian dan desain penelitian, 

serta manajemen penelitian.  

 

Tips Membaca Bahan Ajar (Modul) Ini 

Agar Anda mencapai kompetensi umum dan khusus  di atas, pertama-

tama Anda membaca seluruh isi modul ini. Sebaiknya Anda membacanya 

secara berurutan dari modul pertama sampai terakhir.  

Pada akhir setiap modul, terdapat beberapa pertanyaan sebagai latihan 

maupun sebagai semacam tes bagi Anda sendiri, untuk mengetahui tingkat 

pemahaman Anda terhadap isi modul yang bersangkutan. Karena itu, 

disarankan agar Anda mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di akhir 

modul ini dan mengecek jawabannya di bagian akhir modul yang 

bersangkutan, sebelum meneruskan ke modul berikutnya. 

 

Skema seluruh isi modul ini dapat Anda simak berikut ini.  
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