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 FILIPINO-11 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik 

 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

Markahan: Ikaapat                              Linggo: 2   

MELC(s): Nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, 

gamit, metodo, at etika sa pananaliksik. ( F11PB-IVab-100 ) 

Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang 

Teksto Tungo sa Pananaliksik 

Paksa: Metodo at Etika ng Pananaliksik 

 

 

 

 

Manaliksik at basahin ang isang sitwasyon:  

 

Isang mapanghamong gawain ang pagbuo ng sulating pananaliksik. Sa paghanap pa 

lámang ng mga sanggunian ay mauubos na ang iyong oras. Sa iyong paghahanap ay 

nakakakita ka sa internet ng isang gawaing pananaliksik na hawig sa iyong paksa, pumasok 

sa isip mo na kung ito ay iyong kokopyahin ay mapapadali ang paggawa mo ng iyong 

proyekto ngunit naisip mo ring kung gagawin mo ito ay hindi mo naman matututuhang 

gumawa ng sulating pananaliksik. Isa pa, ito ay tahasang paglabag sa copyright law.  

 Itutuloy mo ba ang una mong naisip? Ipaliwanag ang iyong sagot. 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Mga Gabay sa Etikal na Pananaliksik 
 Mga mahahalagang prinsipyong tinukoy sa etikal na pananaliksik ng American 
Psychological Association (2003) at ang Center for Social Research Methods (2006) na 
maaaring maging gabay ng mga nagsisimulang mananaliksik sa anomang larangan. 
 

1. Pagkilala sa Pinagmulan ng mga Ideya sa Pananaliksik- Ang pagbanggit at 
pagkilala sa iba pang mananaliksik at iskolar bilang tuntungan at pundasyon ng iyong 
pananaliksik. 

2. Bulontaryong Partisipasyon ng mga Kalahok- Bago simulan ang pagsagot sa 
sarbey, pakikipanayam o eksperimento, kailangang maging malinaw sa mga 
tagasagot ang kabuuang layunin ng pananaliksik at halaga ng kanilang 
partisipasyon. 

3. Pagiging Kumpidensiyal at Pagkukubli sa Pagkakakilanlan ng Kalahok- 
Ipaunawa sa mga kalahok na anomang impormasyon na nagmumula sa kanila ay 
gagamitin lamang sa kapakinabangan ng pananaliksik. Kinakailangang ipagpaalam 
at ihingi ng permiso ang pagkubli ng pagkakakilanlan ng tagasagot. 

4. Pagbabalik at Paggamit sa Resulta ng Pananaliksik- Kung may awtput tulad ng 
modelo, pagbuo ng polisiya o iba pang mahahalagang rekomendasyon ang 
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pananaliksik, makabubuting ipaalam ito sa kinauukulan upang makatulong sa 
kapakinabangan ng komunidad o kaugnay na institusyong pinag-aralan. 

 
 Plagiarism ay ang tahasang paggamit at pangongopya ng mga salita o ideya ng walang 
karampatang ideya ng walang permiso, pahintulot o pagkilala sa orihinal na awtor. Narito 
ang iba pang anyo ng plagiarism: 

 Pag-angkin sa gawa, produkto o ideya ng iba; 
 Hindi paglalagay ng maayos na panipi sa mga siniping pahayag; 
 Pagbibigay ng maling impormasyon sa pinagmulan ng siniping pahayag: 
 Pagpapalit ng mga salita sa katulad na wika o kaya ay pagsasalin ng teksto ngunit 

pangongopya sa ideya nang walang sapat na pagkilala; at 
 Ang pangongopya ng napakaraming ideya at pananalita sa pinagkunan na halos 

bumuo na sa iyong produkto, tukuyin mo man o hindi ang pinagmulan nito. 
 
Metodolohiya ng Pananaliksik ay tumutukoy sa isang organisadong larangan ng pag-aaral 

ng mga pamamaraan at tuntunin na ginagamit sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Ang 
metodo ay tumutukoy sa pamamaraan ng pagtuklas; ang metodolohiya naman ay kalipunan 
at pagkakaayos ng mga kaalamang ito. 
 

1. Disenyo ng Pananaliksik – Ang disenyo ay tumutukoy sa kabuuang balangkas at 
pagkakaayos ng pananaliksik. Nililinaw dito kung anong uri ng pananaliksikang 
pinag-aralan. Ang ilang batayang pamamaraan ay Sarbey, Pakikipanayam o 
Interbyu, Dokumentaryong Pagsusuri, at Nakabalangkas na Obserbasyon o 
Pakikisalamuhang Obserbasyon. 

2. Lokal at Populasyon ng Pananaliksik – Dito nakasaad ang mga batayang 
impormasyon tungkol sa kalahok ng pananaliksik kung sino, taga saan, o kaya ay 
kung anong institusyon o organisasyon may kaugnayan ang kalahok. 

3. Kasangkapan sa Paglikom ng Datos – Dito ilalahad ang uri ng instrumentong 
gagamitin upang maisagawa ang pananaliksik. Halimbawa, sa pakikipanayam 
kailangan ang gabay sa panayam o talaan ng mga tanong. Kung obserbasyon, 
kailangan ang talaan o checklist na magsisilbing gabay sa mga dapat bigyang-pansin 
sa obserbasyon, o kung sarbey naman ay questionnaire o talatanungan. 

4. Paraan ng Paglikom ng Datos – ang hakbang-hakbang na plano at proseso sa 
pagkuha ng datos ay dito nakapaloob. Maaring gumawa ang mananaliksik ng 
dayagram upang maipakita ang mga hakbang sa pangangalap ng datos o kaya ay 
ilahad na lamang ang mga ito. 

5. Paraan ng Pagsusuri ng Datos – nakapaloob sa bahaging ito ang iba’t ibang 
estadistikal na pamamaraan para sa kompyutasyon at pagsusuri ng datos kung 
kuwantitatibo ang pananaliksik,. Kung kuwalitatibo naman, madalas na tinutukoy rito 
kung paanong isasaayos at bubuuin ang mga kategorya o maliit na paksa na 
magpapaliwanag sa mga datos na nakalap. 

 
 

 

 

 

Panuto: Isulat ang T kung wasto ang ideya ng sumusunod na pahayag at H naman kung 

hindi. 
 

_____1. Kung ang pamamaraan ay sarbey, hindi na kailangang ipaliwanag sa tagasagot 

ang layunin ng pag-aaral. 

_____2. Makabubuti kung magbigay ng token bilang pasasalamat sa mga kalahok ng 

pananaliksik. 
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_____3. Katangggap-tanggap ang hindi pagbanggit sa pinagkunan ng isang ideya kung 

galing naman ito sa di kilalang blog site sa Internet. 

_____4. Hindi na kailangang banggitin ang pinagkunan ng ideya kung isinalin naman ito sa 

ibang wika. 

_____5. Kailangang mulat na sumang-ayon ang mga kalahok sa pananaliksik. 

_____6. Nililinaw sa disenyo at pamamaraan ng pananalikisik ang metodong gagamitin sa 

pangangalap ng datos kung ito ba ay sarbey, interbyu o dokumentaryo. 

_____7. Hindi na isinasaad ang batayang impormasyon ng kalahok sa pananaliksik. 

_____8. Kailangang laging nasa isip ng mananaliksik kung masasagot ng kasangkapan o 

instrumento gaya ng talatanungan ang mga suliranin ng pananaliksik. 

_____9. Sa paraan ng paglikom ng datos ang hakbang-hakbang na plano at proseso ay 

hindi na isinasaad. 

_____10. Mahalagang matukoy ang pamamaraan kung papaano susuriin ang mga datos 

para sa mas madaling interpretasyon at pagsusuri. 

  

 

 

 
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na kaso sa pananaliksik at tukuyin 

kung may naganap na paglabag sa etikal na pamantayan ng pananaliksik. Pangatuwiranan. 

 

1) Nanaliksik si Brian tungkol sa Sistema ng Edukasyon sa Pilipinas at naisip niyang 

basahin ang aklat ni Paulo Freire na Pedagogy of the Oppressed upang makatulong 

sa kaniyang pagsusuri, ngunit nahihirapan siyang maghanap ng kopya. Nabasa niya 

sa isang pananaliksik ni Dr. Laura Sy na ginamit na tala ang isa sa mahalagang libro 

ni Freire. Ginamit niya ang sipi ni Dr. Laura Sy at binanggit ang dalawang awtor sa 

tala. Sa sanggunian, kapuwa rin niya binanggit ang libro ni Freire at artikulo ni Dr. Sy. 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Panuto: Suriin ang ilang mga abstrak mula sa mga halimbawang pananaliksik sa Filipino 

batay sa metodo ng pananaliksik. Punan ang talahanayan na nása ibaba.  

 

Ang guro ay laging tumutuklas ng mga paraan para may matutunan ang mga mag-

aaral sa SHS dahil sila ang tunay na sentro sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Nilalayon 

ng pag-aaral na ito na makita ng guro bilang isang mananaliksk kung tunay nga bang may 

kaugnayan ang pangkatang gawain sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa asignaturang 

Filipino. Aksiyong pananaliksik ang modelong ginamit dahil ito ang paraan para sa pagkilos 

ng mananaliksik upang makabuo ng mga agarang solusyon para sa nakitang suliranin sa 

pagtuturo sa asignaturang Filipino. Gumamit ng talatanungan ang mananaliksik sa pagkuha 

ng datos. Gamit ang assessment tool, frequency counts at pagkuha ng bahagdan ng 

mananaliksik ang paraan ng pagsuri ng datos sa mga nakalap na sarbey form. Ang 

kinalabasan ng pag-aaral ay may tunay na kaugnayan ang pangkatang gawain sa pagkatuto 

ng mag-aaral sa asignaturang Filipino. Lumabas na may 58.2% ang lubos na sumang-ayon 

sa pagkakaugnay ng pangkatang gawain sa pagkatuto ng mga mag-aaral at 30.8% naman 

Isagawa Natin 
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ang sumang-ayon dito. Ganun pa man may 8.6% ang may pag-aalinlangan pa rin at may 

2.4% na hindi sumang-ayon. Ang pananaliksik na ito ay magsisilbing batayan ng guro kung 

paano pa mapapaunlad ang pangkatang gawain at mahasa ang mga mag-aaral sa 

pakikitungo, pakikiisa at pakikipagtulungan sa kanyang kapangkat upang matamo ang 

pagkatuto sa asignaturang Filipino. 

 

Pamagat ng Pananaliksik Disenyo at 

Pamamaraan 

Lokal at 

Populasyon 

Kasangkapang 

Ginamit 

“Kaugnayan ng Pangkatang 

Gawain sa Pagkatuto ng 

mga Mag-aaral sa 

Asignaturang Filipino” Ma. 

Teresa T. Rojas, ANG GURO: 

Saliksik (Bertud ng Edukador), 

Vol.6(2016) 

   

 

 

 

 

 

Batayang Grado Kaukulang 

Puntos 

Grado 

Mahusay na natukoy ang angkop na 

disenyo at pamamaraan sa pananaliksik 
10 _______ 

Natukoy ng maayos ang lokal at 

populasyon sa nasuring pananaliksik 
10 _______ 

Angkop na nailahad ang kasangkapang 

ginamit sa nasuring pananaliksik 
10 _______ 

Kabuuan: 
(30) _______ 

 

 

 

 

 

Most Essential Learning Competencies (MELC) 

Nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, 

metodo, at etika sa pananaliksik. ( F11PB-IVab-100 ) 
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