
Oleh:

Herien Puspitawati

Tin Herawati

METODE PENELITIAN KELUARGA



BAB 1 PENDAHULUAN

• Manfaat Metode Penelitian Keluarga. 

• Konsep Dasar Penelitian Ilmu Sosial. 

• HubunganTeori dan Penelitian dalam Ilmu Keluarga.

• Hubungan Teori, Pengukuran Variabel dan Analisis Data

• Cakupan Penelitian Keluarga.



Manfaat Metode Penelitian Keluarga

 Melalui metode penelitian yang tepat, maka kebenaran akan

terlihat dengan jelas dan jernih. 

 Dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi

peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga di masa depan

 solusi terhadap permasalahan keluarga akan segera

diketahui. 

 Dapat menyelamatkan kehidupan keluarga, mengakhiri

kelaparan dan kemiskinan serta menolong para peneliti

dalam memahami permasalahan keluarga dan masyarakat



Konsep Dasar Penelitian Ilmu Sosial

Dimensi Penelitian Ilmu Sosial

 Dimensi Sosiologis: Penelitian ilmiah adalah kegiatan bersama atau 
kolaboratif.

 Dimensi Ontologis: Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial selalu diarahkan pada 
aspek atau aspek realitas sosial.

 Dimensi Ideologis: Sebagai aktivitas manusia, penelitian dalam ilmu sosial 
adalah disengaja dan tujuan utamanya diarahkan untuk memahami fenomena.

 Dimensi Epistemologis: Tujuannya adalah tidak hanya untuk memahami 
realitas saja, namun juga untuk mengupayakan validitas dan reliabilitas dalam 
memahami realitas.

 Dimensi Metodologis: Penelitian dalam ilmu sosial mempunyai tujuan 
berdasarkan obyektif, menjadi kritis, seimbang, tidak memihak, sistematis, 
dan terkendali.
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CONT . .

Hubungan antara riset dan teori dalam ilmu keluarga sangat

penting karena sebuah model sistem kegiatan ilmiah dapat

memanfaatkan teori-teori dalam riset empiris. William, Olson,

dan Knapp (1989) berpendapat bahwa paradigma baru yang

disebut sebagai paradigma hermeneutic sangat menguntungkan

perkembangan ilmu keluarga karena menekankan pada kemauan

manusia sebagai agen penafsir dalam konteks sosial budaya.

Karena ilmu keluarga berpandangan pada postpositivism, maka

penggunaan teori yang eksplisit dalam proses penelitian harus

dijabarkan sebagai “suatu kenyataan” yang tidak dapat dipisahkan

dari teori itu sendiri.



HUBUNGAN TEORI, PENGUKURAN 

VARIABEL DAN ANALISIS DATA

Konstruksi teori tidak dapat dipisahkan dengan

kegiatan pengukuran variabel, seperti istilah

model dan proporsi untuk teori keluarga dan

istilah reliabilitas dan validitas untuk pengukuran

ilmu sosial. 



CAKUPAN PENELITIAN KELUARGA
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CAKUPAN PENELITIAN KELUARGA
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CAKUPAN PENELITIAN KELUARGA
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