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Teaching case vs Research case

Aspek Pengajaran (teaching
case)

Penelitian (research 
case)

Penerapan Instrumen untuk 
memfasilitasi 
pembelajaran dan 
menambah pengetahuan 
praktis

Metodologi untuk 
mendukung temuan 
penelitian, dan 
menambah “the body of 
theoritical knowledge”

Gaya penulisan Story line Evidance based  dan 
harus berkaitan dengan 
“academic  peers”

Manfaat Mengedepankan 
penerapan praktis atas 
teori dan konsep kedalam 
situasi nyata (real world)

Lebih akademik dan 
difokuskan pada outcome 
penelitian

Sumber: Balakrishnan (2010)



Studi kasus adalah ...
0Skenario/cerita yang memuat informasi yang 

kompleks tentang suatu masalah nyata yang telah 

terjadi ataupun rangkaian peristiwa yang 
dikonstruksikan sebagai sesuatu yang nyata, yang dijadikan 

sebagai objek analisis untuk menghasilkan solusi 
pemecahan atas masalah tersebut.



Studi kasus adalah …

0Metode pembelajaran yang menggunakan satu

realitas tertentu sebagai bahan untuk peningkatan
pengetahuan, kemampuan dan sikap
peserta didik

0 Bentuk pembelajaran yang berbasis pada
masalah (a form of problem-based learning), dimana

situasi dikemukakan untuk mendapatkan penyelesaiannya



Karakter studi kasus
0 Metode pembelajaran
0 Berbentuk Skenario/ Story line
0 Memuat informasi yang kompleks
0 Tentang masalah nyata yang telah terjadi, atau hasil konstruksi 

dari berbagai peristiwa
0 Menjadi Obyek analisis
0 Menghasilkan problem solving
0 Ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan

sikap peserta didik



Mengapa studi kasus?

0 Bloom’s Taxonomy

Studi kasus



Mengapa studi kasus?

0 Fakta pembelajaran orang dewasa (andragogy) (Malcolm Knowles, 1984) :
0 Orang dewasa butuh dilibatkan dalam merencanakan dan mengevaluasi tugas

yang dibebankan pada mereka
0 Orang dewasa menjadikan pengalaman (termasuk melakukan kesalahan) 

sebagai dasar untuk belajar.
0 Orang dewasa sangat tertarik mempelajari topik yang memiliki relevansi

dengan kepentingan mereka (pekerjaan maupun kehidupan pribadi) dan
dapat diterapkan segera

0 Orang dewasa lebih menyukai proses belajar yang berorientasi penyelesaian
masalah (kearsley, 2010)



Mengapa studi kasus?

0

Study 
Kasus

Efektivitas
andragogy



Tujuan studi kasus
0 Penerapan konsep-konsep ke dalam situasi nyata yang 

kompleks,  termasuk pembangunan kemampuan analisis 
yang membedakan elemen prioritas utama dan prioritas 
rendah

“jika anda katakan, saya akan mendengarkan.
Jika anda menunjukan , saya akan melihat.

Namun jika anda memberikan saya kesempatan 
untuk mengalaminya sendiri, saya akan belajar” 

(Lao Tze – Filosof)



Tujuan studi kasus

0 Mendorong peserta melihat masalah dalam perspektif 
tindakan (action perspective)

0 Membantu peserta menghubungkan antara kasus 
dengan berbagai disiplin yang terpisah



Manfaat studi kasus
0 Pengembangan kemampuan problem solving dan pengambilan 

keputusan peserta didik 

0 Mengukur kemampuan peserta didik dalam mensintesa, 
mengevaluasi, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari

0 Meningkatkan kemampuan peserta dalam kemampuan 
komunikasi tulis maupun lisan, serta kolaborasi dan team work

0 Mengasah kemampuan managerial peserta melalui setting rapat, 
negosiasi kontrak, presentasi, dll



Kemampuan yang dapat 
dikembangkan melalui studi kasus

0 Mengidentifikasi dan mengenali masalah
0 Memahami dan memaknai data
0 Memahami dan mengenali asumsi dan inferensi, sebagai lawan 

dari data faktual
0 Berfikir analitis dan kritis
0 Memahami dan mengukur hubungan interpersonal
0 Latihan dan pembuatan judgement
0 Mengkomunikasikan gagasan dan opini
0 Membuat dan mempertahankan keputusan



Studi kasus yang baik adalah...
0 Menghadirkan isu-isu yang provokative

0 Melahirkan empati terhadap masalah utama

0 Fokus pada satu masalah

0 Kejelasan pernyataan masalah

0 Disusun Se-realistik mungkin



Studi kasus dan teaching note

0 Studi kasus 

0 2 sd 30 halaman

0 Teaching note

0 1 sd 7 halaman



Elemen studi kasus

Elemen Deskripsi

Pendahuluan Mendefinisikan masalah yang diuji dan menjelaskan 
ukuran atau batasan dari situasi

Overview / analisis Memuat skenario atas situasi dan informasi yang 
mendetil tentang para pelaku dalam skenario tersebut, 
meliputi organisasi, pegawai dan orang-orang yang 
terkait isu yang dipertanyakan.

Laporan status Tindakan organisasi atas masalah yang berkembang. 
Memuat pernyataan dari manajer atau pegawai terkait 
masalah yang diupayakan untuk diselesaikan

Pertanyaan/Masalah
kasus yang harus 
dianalisis

Dalam beberapa studi kasus, laporan status cukup diisi
dengan pertanyaan/masalah yang harus dianalisis 
untuk dirumuskan alternatif pemecahannya.

Appendices



Elemen teaching note

Elemen Deskripsi

Synopsis Overview ringkas dari kasus yang 
dipertanyakan

Educational objectives Memuat pembelajaran yang dihasilkan 
melalui kasus tersebut

Discussion
outline/question set

Guideline bagi instruktur tentang cara 
pembelajaran kasus. Meliputi pertanyaan-
pertanyaan pokok  dan jawaban  yang 
didiskusikan

Tips for resolving the case 
problem

Memeuat pendekatan yang perlu diambil, 
sumber yang perlu dirujuk, dan hal-hal yang 
perlu dituju dalam rangka menghasilkan 
masalah

Appendices



Metode pembelajaran dengan 
studi kasus

Metode Permainan peran (Role-play)

Penugasan untuk menulis studi kasus 
sendiri

Pembagian kasus dalam beberapa 
bagian

Wawancara

Diskusi kelas



Prosedur penulisan studi
kasus

Pemahaman
dan
pengenalan
peserta didik

Penentuan
tujuan
pembelajaran

Pemilihan
topik dan
masalah

Penggalian
dan
pengumpulan
berbagai
informasi, 
(konteks, 
latar
belakang, 
aktor dan
kepentingann
ya)

Penulisan
studi kasus
dan teaching 
note1

2
3

4
5



Keberlakuan studi kasus

0 Studi kasus mungkin hanya relevan untuk 2 atau tiga 
tahun



Topik studi kasus

0 Topik yang baik adalah yang interpretive bukan 
prescriptive



Contoh
Studi kasus



Contoh
Teaching note


