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Masalah Penelitian 
• Isu, kontroversi, kepedulian dalam bidang pendidikan 

yang membutuhkan penyelesaian.
• Dinyatakan dalam satu atau beberapa kalimat, 

biasanya dalam skripsi ditulis pada sub bab 
“identifikasi masalah”

• Masalah secara lebih spesifik ditulis dalam bentuk 
pertanyaan pada sub bab “Rumusan Masalah”

• Indentifikasi masalah dan rumusan masalah menjadi 
dasar untuk merumuskan “Tujuan Penelitian”



“TI dak sem ua  ma salah  da lam pendi dikan 
matematika, bisa dan harus diselesaikan!”
Mengapa?
1. Apakah kita memilki akses terhadap data,subjek, dan 
tempat penelitian?
2. Apakah waktu yang dimiliki cukup untuk melakukan 
penelitian?
3. Apakah kita sudah memiliki skill yang cukup untuk 
meneliti hal tersebut?



Terdapat 5 alternatif untuk melakukan cek apakah 
masalah kita feasible

1. Lakukan penelitian jika masalah penelitian dapat mengatasi gap 
yang terdapat pada kajian literatur.

2. Lakukan penelitian jika masalah penelitian merupakan replikasi 
dari penelitian yang sudah ada hanya berbeda tempat dan 
partisipannya.

3. Lakukan penelitian jika masalah penelitian terkait dengan 
perluasan topik dari penelitian-penelitian sebelumnya

4. Lakukan penelitian jika masalah kita melibatkan kaum marginal 
sebagai partisipan dalam penelitian 

5. Lakukan penelitian jika masalah penelitian dapat berkontribusi 
terhadap praktek pembelajaran



Masalah 
Penelitian 

Rumusan 
Masalah Tujuan Penelitian 

Pernyataan 
dinyatakan 
dalam satu 
atau beberapa 
kalimat

• Ditulis dalam kalimat tanya
• Memperlihatkan variabel yang 

diteliti
• memperlihatkan hubungan 

antar variabel yang diteliti 
• memperlihatkan subyek 

penelitian  

• Menunjukkan tujuan 
yang ingin dicapai

• Mengacu pada 
rumusan masalah

• DIbuat dalam kalimat 
pernyataan 



Tentukan rumusan masalah yang dapat 
diteliti!

1. Mengapa matematika sulit?
2. Apakah siswa lebih senang diajar oleh guru yang 

berjenis kelamin sama?
3. Apakah nilai UN matematika berpengaruh terhadap 

masa studi mahasiswa pendidikan matematika?
4. Metode pembelajaran apa yang paling bagus untuk 

mengajar matematika?
5. Bagaimana pembelajaran matematika saat ini 

seandainya komputer tidak ditemukan?



Bandingkan jawaban Anda dengan ilustrasi berikut



Karakteristik Rumusan Masalah yang Baik

1. Pertanyaan penelitian harus feasible
2. Pertanyaan penelitian harus jelas
3. Pertanyaan penelitian harus penting (perlu diteliti)
4. Pertanyaan penelitian tidak bertentangan dengan etika



Hipotesis Penelitian 



Alasan Pengajuan Hipotesis Sebelum Pengumpulan Data

1. Mengindikasikan bahwa peneliti memiliki bekal 
pengetahuan yang cukup pada bidangnya untuk 
melaksanakan penelitian

2. Hipotesis dapat dijadikan acuan bagaimana data 
diperoleh dan dianalisis



Tujuan Pengajuan Hipotesis pada Penelitian 
Kuantitatif
1. Hipotesis dapat memberikan informasi tentang hubungan antar variabel 

yang terlibat dalam penelitian

2. Karena hipotesis merupakan penjelasan tentatif dari suatu fenomena, 
maka dapat menstimulasi munculnya akumulasi pengetahuan baru

3. Hipotesis menyediakan relasi antar variabel yang dapat diuji oleh 
peneliti

4. Hipotesis mengarahkan bagaimana penelitian akan dilaksanakan

5. Hipotesis dapat menjadi kerangka kerja bagaimana melaporkan temuan 
dan membuat kesimpulan



Bahaya dari Pengajuan Hipotesis 

1. Pengajuan hipotesis dapat menyebabkan bias
2. Terkadang Hipotesis tidak dibutuhkan atau justru tidak 

tepat
3. Fokus pada hipotesis dapat mencegah peneliti menjadi 

peka terhadap fenomena yang mungkin penting dalam 
penelitian



Karakteristik Hipotesis yang Baik

1. Menyatakan hubungan yang mungkin antar variabel
2. Hipotesis harus dapat diuji
3. Hipotesis harus konsisten dan tidak memuat kontradiksi 
4. Sedapat mungkin dapat dinyatakan dalam kalimat yang 

sederhana dan tepat



Hipotesis Penelitian dan Hipotesis Statistik

• Hipotesis penelitian: Jawaban sementara terhadap 
pertanyaan penelitian  yang bersumber dari masalah 
penelitian.

• Hipotesis Statistik:  Dugaan sementara apakah sampel 
yang ditelii mewakili keseluruhan populasi.



Jenis Hipotesis

1.  Hipotesis deskriptip : Dugaan atau jawaban sementara 
terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan 
variabel tunggal.

Contoh: 
H0 : Siswa tidak senang belajar matematika
HA : Siswa senang belajar matematika



2. Hipotesis Komparatif: dugaan atau jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan 
perbandingan (komparasi) antara dua variabel penelitain. 
Contoh:
Rumusan masalah: Adakah perbedaan hasil belajar 
matematika siswa kelas 6 yang belajar menggunakan 
metode A dan metode B?
H0: Tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa 
kelas 6 yang menggunakan metode A dan Metode B
H1: Terdapat perbedaan hasil belajar matematika  siswa 
kelas 6 yang menggunakan metode A dan Metode B



3. Hipotesis Asosiatif: dugaan atau jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan 
hubungan  antara dua atau lebih variabel penelitian. 
Contoh:
Rumusan masalah: Adakah hubungan antara hasil belajar 
matematika dengan ukuran lingkar kepala siswa? 
H0: Tidak ada hubungan antara hasil belajar matematika 
siswa kelas 8 dengan ukuran lingkar kepala siswa 
H1: Terdapat hubungan antara hasil belajar matematika 
siswa kelas 8 dengan ukuran lingkar kepala siswa 



Hipotesis 
Penelitian 

Hipotesis Nol 

Hipotesis 
Alternatif 

They are the hypotheses developed from observation, the related 
literature, and/or the theory described in the study. A research 
hypothesis states the  relationship one expects to find as a result of 
the research

It is impossible to test research hypotheses directly. You must fi rst 
state a null hypothesis (symbolized H0) and assess the probability 
that this null hypothesis is true. The null hypothesis is a statistical 
hypothesis.

An alternative hypothesis is one in which a difference (or an effect) 
between two or more variables is anticipated by the researchers; 
that is, the observed pattern of the data is not due to a chance 
occurrence



Tipe Hipotesis
Tipe A Tipe B Tipe C
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Tugas 

1. Berdasarkan perkuliahan hari ini perbaiki tugas Anda 
sekarang

2. Tambahkan buat dalam bentuk : Identifikasi masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, dan Hipotesis 


