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Stages in the Research Process 

USULAN  
PENELITIAN 

Define 
Problem 

Planning a  
Research Design 

Planning 
a Sample 

Gathering 
the Data 

Processing and 
Analysing the Data 

Conclusions 
and Report 



McMillan dan Schumacher 



John Dewey 



Tahap 1. Penentuan Masalah 

1. Masalah penelitian dapat dikatakan sebagai 
hal pokok yang mendasari dilakukannya 
sebuah penelitian. 

a. Masalah Tata kota 

b. Masalah Transportasi 

c. Masalah Drainase 

d. Masalah Perdagangan 



Tahap 1. Penentuan Masalah 
2. Masalah penelitian bisa berupa 

sesuatu yang ‘sangat baik’ atau 
sesuatu yang ‘belum/tidak baik’ 

 



Tahap 1. Penentuan Masalah 

3. Masalah seringkali 
sudah terlihat dalam 
tema atau judul 
penelitian 
• Perancangan sistem 

informasi pintar penataan 
kota Jakarta 

• Optimasi sistem operasi 
android pada …… 

• Komparasi kinerja Android 
dan IOS pada jaringan …… 



Menurut  
Rudi Susiliana 



Beberapa Sumber Masalah 

1. Teori yang telah ada, baik dari sumber primer 
seperti dari jurnal, hasil penelitian, hasil pertemuan 
pakar, dll, maupun dari sumber sekunder (buku) 

2. Dari pengalaman praktis, termasuk pengalaman 
peneliti (saat di perjalanan, saat liburan, dst) 

3. Dari fenomena yang terjadi (Pilkada, kejahatan 
anak, penipuan, hari besar agama, dll) 

4. Permintaan pihak lain (pemerintah, perusahaan, 
rumah ibadah, dll) 



Kriteria Memilih Masalah Penelitian 

1. Sebaiknya merupakan sesuatu yang berguna atau 
‘layak’ untuk diteliti, ada kontribusinya 

2. Menarik untuk diteliti/dipecahkan 

3. Harus relevan dengan kompetensi peneliti 

4. Ada dukungan teori dan rujukan ilmiah (Jurnal, hasil 
penelitan sebelumnya, buku, dll) 

5. Ada potensi menghasilkan sesuatu yang baru 

 



Kriteria Memilih Masalah Penelitian 

6. Tersedia  data pendukung yang mudah dan 
memadai 

7. Memiliki ruang lingkup yang ‘wajar’ / memadai 

8. Membutuhkan dana, waktu, tenaga yang ‘wajar’ 

9. Memberi persepsi atau pemahaman yang relatif 
sama bagai semua pihak 

10. Harus juga memiliki etika, tidak merugikan atau 
menyinggung salah satu golongan 

 

 

 



Beberapa Bentuk Permasalahan 

1. Permasalahan Deskriptif, yakni permasalahan yang 
berhubungan dengan sebuah variabel atau lebih yang 
independen.  

 Contoh : efektifitas penggunaan metode….. 

2. Permasalahan Komparatif, yakni permasalah yang 
menggambarkan perbandingan antara variabel, dengan 
perlakukan/kondisi tertentu. 

Contoh : Adanya perbedaan hasil ….antara metode 1 dan 
metode 2  



Beberapa Bentuk Permasalahan 

3. Permasalahan Asosiatif, yakni permasalahan yang 
berkenaan dengan hubungan antara satu variabel 
dengan variabel lainnya, umumnya dalam bentuk 
hubungan kausal, baik searah maupun timbal balik. 

Contoh : 

Ada dugaan bahwa Penggunaan 
bahan…..menyebabkan terjadinya …… 



Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 
Dalam Pemilihan Masalah 

1. Kemampuan akademis calon peneliti 

2. Kemampuan finansial calon peneliti 

3. Kemampuan fisik calon peneliti 

4. Ketersediaan waktu 

5. Ketersediaan data 

6. Aktualisasi masalah 

7. Disukai/tidaknya masalah bagi calon peneliti 

8. Kesediaan objek yang akan diteliti 

9. Tersedianya bacaan berupa jurnal, buku teks atau 
lainnya, dan juga pembimbing 



Tahap 2. Merencanakan Desain Penelitian 

Desain riset merupakan semua 
proses yang diperlukan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan 
penelititan yang ciri-cirinya adalah 
(Umar, 2001). 

 



1. Desain dalam merencanakan penelitian 

Pemilihan desain biasanya dimulai ketika peneliti sudah 
merumuskan hipotesisnya. Desain untuk perencanaan 
penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan penelitian 
sehingga dapat diperoleh suatu logika, baik dalam pengujian 
hipotesis maupun dalam membuat kesimpulan.  

2. Desain dalam melaksanakan penelitian  

Suchman, yang dikutib Natsir (1988), desain dalam 
pelaksanaan penelitian dibagi atas 4 macam yaitu: 

Desain sampel 

Desain instrumen  

Desain analisis 

Desain administrasi 


