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• Proses Penelitian dari Bailey dan Sekaran
• Proses Perumusan Masalah :
• Pengertian Masalah Penelitian
• Bentuk Masalah• Bentuk Masalah
• Syarat Minimal Sebuah Penelitian yang Baik
• Langkah-langkah dalam Merumuskan Masalah 
• Contoh-contoh Masalah dan Research Question
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# 1
Memilih dan 

merumuskan masalah 
serta menuliskan 

hipotesa

TAHAP-TAHAP DALAM PROSES 
PENELITIAN KUANTITATIP

(Bailey, K.D (1982) : 10)

# 5
Interpretasi Hasil

# 2
Rancangan 

penelitian (research 
design)

# 3
Pengumpulan 

Data

# 4
Analisa Data
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(1)
OBSERVATION
Broad area of 

research interest 
identified

(3)
PROBLEM 
DEFINITION

Research 
problem 

delineated

(4)
THEORITICAL 
FRAMEWORK

Variables 
clearly identified 

and labeled

(5)
GENERATION 

OF 
HYPHOTHESES

(6)
SCIENTIFIC
RESEARCH

DESIGN

(7)
DATA 

COLLECTION 
ANALYSIS AND 

INTERPRETATION

(8)
(2)

PRELIMINARY 
DATA 

GATHERING
Interviewing 

Literature survey

(8)
DEDUCTION
Hyphotheses 

Substantiated? 
Research question 

answered?

No Yes

(9)
Report 
Writing

(10)
Report 

Presentation

(11)
Managerial 
Decision 
Making

Sumber : Sekaran, 2003 : 56
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1. Observation

2. Preliminary Information Gathering

3. Theory Formulation

4. Hyphothesizing

5. Further Scientific Data Collection

6. Data Analysis

7. Deduction

(Sekaran, 2003, p.29-32)
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Step 9 Revise Hypotheses

Step 8 Conclusions

Step 7 Data Analysis

Step 6 Data Collection

Jacob’s Ladder of Materialistic Inquiry

Step 5 Instrumentation & Sampling

Step 4 Research Design

Step 3 Hypothesis Formulation

Step 2 Literature Review

Step 1 Define Research Problem
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1
Penyimpangan antara apa
yang telah direncanakanyang telah direncanakan
dengan kenyataan

Kendala dalam mencapai
suatu tujuan tertentu

2
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a.  Kenyataan sehari-hari
b.  Media Komunikasi 

K j l h b k d l i l iKoran, majalah, buku dan lain-lain
Radio, televisi
Internet

c.  Seminar, diskusi dan lain-lain
d.  Berfikir deduktif - induktif
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1.  Inductive Reasoning
The logical process of establishing a general proposition on the basis
of observation of particular facts. (Zikmund, 2003 : 47)

2.  Deductive Reasoning
The logical process of drawing a conclusion about a specific instance
based on a known general premise of something known to be true.
(Zikmund, 2003 : 46)

Contoh :
Ad.1.  Hasil observasi menunjukkan :

Meskipun biaya promosi untuk penjualan barang X sudah ditambah
dengan 5% dari biaya 2 tahun yang lalu, tetapi penjualan masih
belum menunjukkan peningkatan seperti yang direncanakan
(diharapkan).
Memperhatikan hal ini, proposisi yang dibuat sebagai berikut :
Promosi tidak dilaksanakan dengan baik/tepat, sehingga penjualan
tidak meningkat ( = induksi ).
Sebenarnya masih ada beberapa kemungkinan jawaban lain, seperti :
1. Penjualan barang X tidak meningkat karena transportasi ke

daerah
2. Persediaan barang X memang terbatas, sehingga perlu waktu

dalam menunggu tambahan persediaan. Kuliah 2 page   09
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3. Untuk beberapa daerah penjualan tertentu yang potensial, sales
persons belum terlatih.

Jadi : Kesimpulan dari induksi baru merupakan hipotesa (inferential
jump beyond the evidence presented. (Cooper & Schmidler,
2006 : p.33).

Ad.2. Sedangkan deduksi adalah proses pengambilan kesimpulan tentang sesuatu,
didasarkan pada premises tertentu. Jadi deduksi baru layak diterima jika
premisenya (major premise) benar (true), yaitu tidak bertentangan dengan
kenyataan.

- Premise I      = Semua PNS mengabaikan pelayanan pada masyarakat

- Premise II     = H. Abdul adalah seorang PNS

- Kesimpulan  = H. Abdul tidak mengabaikan pelayanan pada masyarakat
(Deduksi ini tidak dapat dibenarkan, sebab tidak memenuhi peryaratan,
sebab tidak memenuhi persyaratan Premise I bertentangan dengan
kenyataan). Oleh karena itu premise harus berdasar literatur review.
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APPLIED
1. Ada masalah di perusahaan yang manajer ingin mencari solusinya

2. Solusi yang tidak ditujukan untuk masalah yang ada pada waktu itu (current
problem), tetapi manajer merasa bahwa hal tersebut memungkinkan untuk
membawa perbaikan perusahaan dimasa yang akan datang

BASIC
1. Bidang-bidang dimana diperlukan kejelasan konsep untuk pengembangan teori

2. Situasi dimana peneliti mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti 
secara empiris, karena peneliti merasa tertarik pada topik tersebut
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1 Rumusan masalah harus jelas

H f ibl it ki dit liti2 Harus feasible, yaitu mungkin diteliti
(ditinjau dari segi waktu, biaya dan etika)

3 Berguna untuk ilmu pengetahuan dan
kemanusiaan
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1 Identifikasi Masalah

2 Analisis Masalah (Situation analysis)

Langkah-langkah dalam merumuskan masalah :

Pada tahap ini diperlukan :
a. Pengumpulan data awal
b. Observasi untuk menetapkan ruang lingkup penelitian yang diminati 

2 ( y )

Pada tahap ini diperlukan :
a. Membangun kerangka konsep dengan bantuan teori
b. Menentukan variabel-variabel yang akan diteliti dengan jelas
c. Jika penelitian bersifat explanatory, perlu menetapkan hipotesa-hipotesa

yang sesuai/cocok dengan research questions dan tujuan penelitian

Agar a, b, c tersebut di atas dapat terlaksana diperlukan informasi/data yang
memadai (primer dan sekunder)
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Dalam tahap identifikasi masalah peneliti perlu melakukan :

1. Mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang relevan dengan
objek penelitian/fokus penelitian yang direncanakan.

2. Untuk memperkuat hasil telaah dari data sekunder yang telah ada,
lakukan wawancara/diskusi dengan pihak-pihak yang diperkirakan
terkait dalam penentuan kebijakan atau pengambilan keputusan.

3. Lakukan observasi (jika mungkin) ke lokasi objek penelitian untuk
menentukan prioritas masalah yang perlu diteliti (pembatasan
masalah)

4. Coba menulis judul sementara dari penelitian yang akan
dilaksanakan. Arahan dalam menulis judul adalah sebagai berikut :
a. Kata-kata dalam judul jangan ambigue
b. Kalimat judul memberi arah/penjelasan singkat tentang isi
c. Mengandung konsep kunci
d. Judul semnatara dapat/mungkin berubah sesuai kerangka fikiran

yang dipakai/isi tesis.
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DECISION PROBLEM
(Action Oriented)

1. Mempertanyakan apa yang harus/
perlu dilakukan oleh decision
maker untuk memperbaiki
keadaan

2 Bi f k d t

RESEARCH  PROBLEM
(Information Oriented)

1. Sebaiknya harus dapat memberi
informasi yang diperlukan oleh
decision maker

2. Fokus pada pencarian sebab-
b b t h2. Biasanya fokus pada sympton sebab suatu phenomena

Contoh :
1. = Apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat kekumuhan di Kota

Banjarmasin? (decision problem)
= Faktor-faktor apa yang menyebabkan tingginya tingkat kekumuhan di Kota

Banjarmasin? (research problem)

2. = Bagaimana memperbaiki kesehatan penduduk Kota Banjarmasin?
= Mengapa derajat kesehatan penduduk Kota Banjarmasin rendah?
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Setelah berhasil mengenali/mengidentifikasi masalahnya secara
luas (broad problem), peneliti perlu membatasi masalah yang akan
diteliti dengan melakukan analisis masalah. Sebagai hasil dari
pembatasan masalah, baru peneliti dapat merumuskan masalah
tersebut dengan lebih jelas dalam bentuk research question
(pertanyaan yang harus dijawab oleh penelitian yang akan
dilakukannya).

Secara sederhana dapat digunakan pedoman sebagai berikut :
1. Gambarkan latar belakang permasalahan/pentingnya

permasalahan yang akan diteliti dengan data pendukung yang
meyakinkan.

2. Jelaskan komponen-komponen dari permasalahan tersebut
(analisis masalah) sehingga peneliti dapat membatasi dengan
jelas permasalahan yang akan ditelitinya.

3. Jika pembatasan masalah sudah jelas, perjelas lagi dengan
merincinya dalam bentuk pertanyaan (research questions).

p g p g
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CONTOH-CONTOH  RESEARCH  QUESTIONS :

1. Apakah variabel X1 dan X2 mempunyai hubungan yang
positip-signifikan dengan variabel Y ?

2. Adakah perbedaan kekuatan hubungan antara variabel X1
dan variabel X2 dan variabel Y

3. Jika variabel X1 ditingkatkan dan variabel X2 tetap, apakah
variabel Y akan meningkat?

Tingkat keahlian petugas perencanaan (X1) dan balas jasa yang
mereka terima (X2) mempunyai hubungan positip signifikan dengan
mutu perencanaan proyek (Y) yang mereka buat
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