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Masalah 

adalah sesuatu yang memerlukan jawaban, penjelasan atau 
pemecahan. 

 

 

          TEORI                 FAKTA                   MASALAH  

Masalah Penelitian 



Sumber-sumber masalah: 

• Pengalaman 

• Deduksi Teori 

• Literatur yang Berkaitan 

• Sumber non kependidikan 

Masalah Penelitian 



Sumber  
Pustaka 

A 

F 

B 

D 

H 

Hasil diskusi 
dengan sejawat 

Tesis dan 
disertasi 

Artikel dalam 
jurnal akademik 
dan profesional 

Pendapat para 
‘pemakai’ hasil 
penelitian 

Laporan 
penelitian C G 

E 

Buku dan 
tinjauan 
buku 

Komunikasi dengan 
ahli-ahli dalam bidang 

terkait 

Media lain 
dalam arti luas 



Jenis-jenis Masalah Penelitian 
1 Problematika untuk mengetahui status dan 

mendeskripsikan fenomena. 

2 Problema untuk membandingkan dua fenomena atau 
lebih ( problema komparasi) 

3 Problema untuk mencari hubungan antara dua 
fenomena( korelasi): korelasi sejajar 

Korelasi sejajar Korelasi sebab akibat 



Kriteria Masalah Penelitian 
Merupakan masalah yang pemecahannya dapat 
memberikan sumbangan kepada bangunan 
pengetahuan di bidang pendidikan 

Merupakan permasalahan yang membawa kita 
pada permasalahan-permasalahan baru 

Merupakan masalah yang dapat diteliti 

Harus sesuai dengan peneliti 



Kemungkinan diperolehnya data yang 
diperlukan 

Ketersediaan dana 

Resiko yang harus dihadapi 

Kriteria Masalah Penelitian 



Teknik  
Pengembangan  

Masalah  
Penelitian 

Peta Permasalahan 

Identifikasi faktor 
utama suatu 

masalah 

Mendaftar tingkatan 
dari faktor tersebut 

Merumuskan 
berbagai pola 

hubungan yang 
mungkin terjadi 

antara faktor-faktor 
tersebut 

Analogi personal 

Analogi langsung 

Analogi simbol 

Analogi Analisis Morfologi 

Analogi fantasi 
Menjabarkan masalah 
penelitian yang telah 

ditentukan lalu 
memfokuskan penelitian 

pada aspek-aspek tertentu 
dalam masalah  



Syarat  
Masalah  

Penelitian  
yang Baik Menyebutkan  

dengan jelas apa 
yang akan dicari 

jawabannya 

Jelas ruang  
lingkupnya 

Variabel - 
Variabel terkait 

Hubungan 
diantara variabel 

tersebut 

Populasi 
terkait 

Berbagai 
atribut (lokasi, 

waktu dsb)  

Perumusan Masalah Penelitian 



Masalah penelitian: 

Siswa SMA X kelas XI merasa kesulitan dalam memahami 
materi kesetimbangan kimia, sehingga peneliti mencoba 
untuk menerapkan metode quantum teaching dan melihat 
pengaruhnya melalui hasil belajar siswa. 

 

Rumusan masalah: 

• Apakah metode quantum teaching dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa SMA X kelas XI pada 
materi kesetimbangan kimia? 

• Apakah penerapan metode quantum teaching dalam 
pembelajaran dapat meningkatkan kualitas hasil 
belajar? 

Contoh Masalah Penelitian 



HIPOTESIS 
Pengertian 

Perumusan 
Hipotesis 

Tahapan 
Pembentukan 

Macam-
macam 

Hipotesis 

Mnafaat 
Hipotesis 



Pengertian Hipotesis 

• Ibnu, dkk (2003:20) 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara atas 
masalah-masalah yang diteliti yang kebenarannya 
masih akan diuji dengan menggunakan data yang 
dikumpulkan. 

 

• Sukamolson 

 Hypothesis is a tentative explanation that accounts for a 
set of facts and can be tested by further investigation. 

HIPOTESIS 



Perumusan Hipotesis 

• Hipotesis diturunkan dari suatu teori yang disusun 
untuk menjelaskan masalah dan dinyatakan dalam 
proposisi.  

• Hipotesis harus dinyatakan secara jelas, dalam  istilah 
yang benar dan secara operasional 

• Hipotesis menyatakan variasi nilai sehingga dapat 
diukur secara empiris dan memberikan gambaran 
mengenai fenomena yang diteliti.  

• Hipotesis harus dapat diuji.  

• Hipotesis harus spesifik.  

• Hipotesis harus menyatakan perbedaan atau hubungan 
antar-variabel.  

HIPOTESIS 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teori
http://id.wikipedia.org/wiki/Masalah
http://id.wikipedia.org/wiki/Istilah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Operasional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
http://id.wikipedia.org/wiki/Empiris
http://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena


HIPOTESIS 
Penentuan Masalah 

Hipotesis pendahuluan atau hipotesis 
preliminer (preliminary hypothesis) 

Pengumpulan Data 

Formulasi Hipotesis 

Pengujian Hipotesis 

Aplikasi/Penerapan 



HIPOTESIS 

Hipotesis Nol (null hypothesis) 
disingkat H0 

Hipotesis Kerja disingkat H1 

Macam-macam Hipotesis: 



Manfaat Hipotesis: 

• Mengarahkan penelitian 

• Masalah dan hipotesis membuat peneliti mampu mendeduksi 
empiris tertentu yang tercakup dalam masalah serta hipotesis itu 

• Hipotesis menjelaskan masalah penelitian dan pemecahannya 
secara rasional. 

• Hipotesis menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji 
secara empiris. 

• Hipotesis digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode 
pengujian data. 

• Hipotesis menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. 

• Hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori.  

• Hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau 
tidak benar. 

• Hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan 
pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya 
sendiri.  

HIPOTESIS 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kerja
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori
http://id.wikipedia.org/wiki/Alat
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmuwan

