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Kemunculan Masalah

-Tantangan

- Kesangsian

- Ambiguity

- Rintangan

- Gap :

Seharusnya – Terjadi

Diperlukan – Tersedia

Harapan - Kenyataan

FENOMENA

Merumuskan Masalah Penelitian

Kriteria :

1. Punya nilai penelitian : originalitas, menyatakan 

suatu hubungan, hal yang penting, & dapat diuji.

2. Sesuai dengan kualifikasi peneliti (bidang keahlian 

& tingkat kesulitan)

3. Tersedianya sumber daya yang diperlukan (data, 

metode, biaya, waktu & peralatan yang 

dibutuhkan)

MASALAH PENELITIAN



Masalah Penelitian

- Teori

- Rumusan hipotesa

- Metodologi

- Unsur-unsur penelitian 

lainnya

Langkah-Langkah 

Penyelesaian Masalah

Evaluasi:

- Menarik

- Memiliki nilai tambah

- Hindari plagiasi

- Dapat  diuji/diukur

- Mampu dilaksanakan

- Etika Penelitian



Cara PenemuanMasalah

- Bacaan (literatur)

- Diskusi, seminar, 

pertemuan ilmiah

- Pernyataan 

pemegang otoritas

- Pengamatan sepintas

- Intuisi

- Pengalaman pribadi

Penemuan Permasalahan Perumusan Permasalahan
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Contoh : 

- Faktor-faktor apa saja & seberapa besar 

pengaruh masing-masing pada persepsi 

end-user SIM

- ..... penelitian ini adalah mengetahui 

faktor-faktor apa saja &  seberapa besar 

pengaruh masing-masing pada persepsi 

end-user SIM

- Bagaimana pengaruh persepsi end-user 

terhadap kinerja SIM

- Bagaimana sikap end-user SIM terhadap 

.....

- Adakah perbedaan sikap terhadap 

aplikasi .... antara user ... dengan user ....

- Apakah terdapat hubungan yang positif 

antara pelatihan ..... dengan sikap user 

.....



Perumusan/Identifikasi Masalah yang Baik

Merumuskan 

Masalah 

Penelitian

- Harus jelas, 

tegas & padat

- Tidak  

ambiguitas

- Dapat 

memberikan 

petunjuk 

tentang 

pengumpulan 

data yang 

seharusnya 

dilakukan

Alasan:

1. Mencari sesuatu untuk 

pemuasan akademis 

seseorang

2. Memuaskan rasa ingin tahu 

seseorang akan hal-hal yang 

baru

3. Menjadi dasar untuk 

memecahkan beberapa 

penemuan/penelitian 

sebelumnya ataupun dasar 

untuk penelitian selanjutnya

4. Menyediakan sesuatu yang 

bermanfaat

Sumber :

-Kajian Teoritis

- Kajian Empiris



Judul Penelitian

Masalah Penelitian

Dirumuskan/Identifikasi 

Masalah

Judul Penelitian

Harus mampu 

menggambarkan 

secara tepat & 

jelas tentang apa 

yang diteliti

Syarat :

1. Menyebutkan variabel penelitian

2. Menyebutkan unit analisis penelitian

3. Menyebutkan lokasi penelitian

4. Disusun sesingkat mungkin


