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•  masalah / isu 
•  latarbelakang masalah 
•  tujuan dan kontribusi 



PENGAMATAN 
mengidentifikasi minat bidang 

penelitian 

PENGUMPULAN 
DATA AWAL 
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dan survei 

literatur 

PENYUSUN- 
AN HIPOTE- 

SIS 

PENGUMPULAN, 
ANALISIS, DAN 
INTERPRESTA- 

SI DATA 

DEFINISI 
MASALAH 

menentukan 
masalah 

penelitian 

KERANGKA 
TEORITIS 
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kasi dan meng- 
uraikan varia- 
bel dgn jelas 

DESAIN 
PENELITIAN 
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pengambilan 
keputusan 
manajerial 

presentasi 
laporan 
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laporan 

DEDUKSI 
hipotesis diterima ? 
pertanyan penelitian 

terjawab ? 

YA 

TIDAK 



Teori-teori  dan jurnal 
(hasil-hasil penelitian 

terdahulu) serta literatur-
literatur 

fenomena 

menjelaskan  
dan mempre-
diksi 

 
PENGUMPULAN 

DATA AWAL 
(WAWANCARA) 

 

DEFINISI 
MASALAH 

(menentukan 
masalah 

penelitian) 

memahami dan 
menjelaskan 

fenomena 

 
PENGALAMAN 

PRIBADI 
 

menentukan 
topik 

penelitian 

menentukan 
masalah 

penelitian 



buku teks, yang berisi banyak in- 
formasi sebagai sumber penemu-
an masalah penelitian, dari  buku 
ini kita dapat menggunakan daf - 
tar referensi untuk memilih artikel 
asli atau buku-buku yang relevan 
dengan masalah penelitian. 

Literatur / bahan bacaan 



jurnal, yang berisi artikel-artikel 
yang menelaah berbagai macam 
konsep-konsep teoritis atau hasil 
penelitian empiris. 

text-database, yang berisi kompi- 
lasi daftar buku, jurnal, makalah, 
literatur lainnya yang dipublikasi- 
kan secara periodik (buku, disket, 
cd, dsb.) 



a. kapabilitas pribadi. 
b. pengamatan terhadap kegiatan  
    manusia. 
c. Keinginan masyarakat. 
d. pengamatan terhadap alam 
    sekitar kita. 
e. milis/grup diskusi di internet. 

Pengalaman Pribadi 





•  sesuatu yang mengganjal pikiran/benak/  
  perbuatan kita yang sedemikian rupa se-  
  hingga apabila dipecahkan bisa  memberi  
  manfaat bagi yang mengalaminya. 
•  kesenjangan antara das sein dan das  
  sollen (harapan dan  kenyataan). 

 
Kesenjangan tersebut dapat mengacu ke ilmu 
pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, 
sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya. 



karakteristik  
permasalahan  

penelitian 

menentukan 
masalah 

penelitian 



1.  mempunyai arti penting (manfaat),   
    baik dari latar belakang teori  
    maupun praktek. 
2. dapat diuji melalui pengumpulan    
    dan analisis data. 



yang harus diperhatikan 
1. Penelitian harus berguna. 

Setiap ada permasalahan,  
•  pertanyaan pertama adalah manfaat 

apa yang diperoleh dari masalah 
tersebut, dan manfaat apa saja yang 
diharapkan. 

•   Pertanyaan kedua adalah apakah   
     manfaat yang diperoleh setara   
     dengan biaya yang dikeluarkan untuk  
     penelitian tersebut.   



2. dapat diselidiki/diuji. 
    Pertimbangan lain yang tidak boleh 
    ditinggalkan adalah permasalahan 
    penelitian yang dipilih harus dapat 
    diselidiki atau diuji.    



3. Keterbatasan Waktu dan Dana. 
    Walaupun suatu penelitian sangat 
    bermanfaat, namun belum tentu 
    untuk dilakukan karena adanya: 

•   keterbatasan waktu 
•   ketidaktersediaan biaya  

   



4. Kemampuan Peneliti. 
    Pemilihan masalah tidak boleh 
    hanya berdasarkan ketertarikan 
    saja, namun juga perlu memper- 
    timbangkan kemampuan peneli- 
    ti dalam menyediakan waktu, 
    dana, dan keahlian peneliti. 





Cara merumuskan masalah 
 
•   Biasanya dirumuskan dalam bentuk  
   pertanyaan 
•   Jelas dan padat 
•   Berisi implikasi adanya data untuk  
   memecahkan masalah 
•   Merupakan dasar dalam membuat  
   hipotesa 
•   Menjadi dasar bagi judul penelitian 



•   pada umumnya menunjukkan variabel-  
   variabel yang menarik bagi peneliti, dan  
   hubungan deskriptif  dimana permasa- 
   lahan secara sederhana diungkapkan  
   dalam suatu pertanyaan yang harus  
   dijawab. 

•  menyusun definisi dari semua  variabel  
  yang relevan, baik secara konsep maupun  
  operasional (secara operasional  berarti  
  harus jelas dan spesifik sehingga tidak  
  menimbulkan berbagai macam penafsiran  
  yang berbeda. 



Tujuan Merumuskan Masalah 
 
•  Mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan   
  akademis seseorang 
•  Memuaskan perhatian serta keingintahuan  
  seseorang akan hal-hal yg baru 
•  Meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa  
  penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar  
  untuk penelitian selanjutnya 
•  Memenuhi keinginan sosial 
•  Meyediakan sesuatu yang bermanfaat 



•   merupakan penjelasan yang menim-  
     bulkan situasi problematik sehingga  
     menjadi dasar pijakan perumusan 

 masalah.   
•   memberikan informasi mengapa pene- 
     liti tertarik untuk mengangkatnya seba 
     gai masalah penelitian 



1.  menjelaskan fenomena yang terjadi dan 
mengkonsepkannya  

2.  menjelaskan hubungan antara variabel- 
 variabel yang diteliti (sesuai jurnal utama) 

3.  menyebutkan replika dari siapa dan per- 
 bedaannya dimana 

4   menjelaskan hasil-hasil penelitian terda- 
     hulu (penunjang). 
5.  gambaran problematik dari peneltian 

terdahulu menimbulkan motivasi mengapa 
meneliti dengan topik ini. 

 



penelitian akademik seperti skripsi, the-
sis ataupun disertasi yang dilakukan 
oleh mahasiswa harus dapat memberi-
kan informasi dan meyakinkan pembim-
bing bahwa penelitiannya penting dan 
menarik. 



tujuan penelitian adalah apa yang ingin 
dicapai atau untuk mencapai sasaran 
dari masalah penelitian 

1. untuk menguji secara empiris pengaruh 
motivasi kerja terhadap prestasi kerja 

2. untuk menguji secara empiris pengaruh 
disiplin kerja terhadap prestasi kerja 

3. untuk menguji secara empiris pengaruh 
    suasana kerja  terhadap prestasi kerja 



kontibusi penelitian = manfaat penelitian 
•  manfaat teori 
•  manfaat praktek 
•  manfaat kebijakan 
•  dlsb 




