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DESKRIPSI SINGKAT 

Membahas tentang pengembangan proposal penelitian yang berisi uraian 
tentang berbagai landasan teori penelitian dan prosedur penyusunan 
proposal penelitian. Dalam prosedur akan diuraikan langkah-langkah 
pengembangan proposal. Selain itu juga dibahas tentang cara menentukan 
masalah penelitian dan merumuskan masalah penelitian itu agar baik.

Sub Materi :

• Pengertian Proposal Penelitian
• Langkah-langkah Pengembangan Proposal
• Identifikasi Masalah Penelitian
• Kriteria Pemilihan Masalah
• Fokus & Pembatasan Ruang Lingkup Masalah
• Formulasi Masalah Penelitian
• Variabel Penelitian
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 Definisi Proposal Penelitian
Proposal penelitian atau usulan penelitian 

::: Rencana kerja dari suatu kegiatan penelitian tentang fenomena dalam suatu bidang ilmu.
::: Dokumen perencanaan penelitian yang akan dilaksanakan. Merupakan langkah pertama 
peneliti untuk secara sistematis mendeskripsiskan ide, tujuan, rencana metode, analisis yang 
digunakan, dan manfaat penelitian yang diharapkan.
::: Dokumen penting yang secara sistematis mendokumentasikan semua ide dan rencana 
penelitian sehingga tidak mudah terlupakan, tidak mudah berubah tanpa alasanilmiah, dan 
menjadikan penelitian sebagai aktivitas ilmiah yang mempunyai tujuan dan berlandaskan kaidah-
kaidah ilmiah. 

Tanpa proposal, ide & rencana hanya ada di benak, karena satu dan lain hal mudah terlupakan  atau 
berubah-ubah. Atau penelitian akan terkesan sebagai aktivitas semena-mena tanpa arah dan 
tujuan.

Rencana penelitian disajikan dalam urutan yang logis. 
(1)   Menggambarkan nilai/pentingnya penelitian yang direncanakan

Pernyataan & gambaran lengkap tentang pentingnya masalah penelitian & hubungan antara 
masalah tersebut dengan penelitian sebelumnya, 

(2)   Menggambarkan kelayakan penelitian yang direncanakan
Desain & metode penelitian yang dipilih, matriks jadwal penelitian berdasarkan aktivitas yang 
akan dilakukan.

(1)& (2) hendaknya menggambarkan adanya mata rantai pemikiran yang berkesinambungan sehingga 
terjadi hubungan yang logis dan sepadan antara masalah penelitian dan strategi penelitian yang 
direncanakan.
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antusiasme & sikap positif
terlihat dari cara penulisan proposal sehingga meyakinkan pembaca tentang 

masalah penelitian dari sudut pandang peneliti, tentang kompetensi ilmiah 
peneliti dan kejernihan pola pikir serta objektivitas peneliti. 

Anda tidak antusias, Bagaimana anda berharap orang lain bersikap antusias 
memberikan dukungan??

 Fungsi Proposal 
alat komunikasi - untuk mengkomunikasikan ide dan strategi penelitian 

secara sistematis kepada pembaca yang berperan sebagai pengkaji 
(reviewer).

Rencana - Setiap penelitian merupakan rangkaian langkah-langkah 
kerja yang sistematik, yang terlebih dahulu sudah dirancang dan 
direncanakan dengan cermat untuk meneliti seperangkat fenomena. 

Kontrak - Proposal yang lengkap dan sudah  disetujui atau diterima 
oleh pembaca merupakan suatu kontrak tertulis antara Anda 
sebagai peneliti dan pembaca. 
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Format proposal Penelitian

3 komponen utama dalam proposal penelitian, 
(1) penyajian yang sistematis (sistematic presentation), 
(2) masalah (content, subject matter area), & 
(3) kompetensi peneliti (competence)

Format proposal penelitian sangat beragam, tergantung dari lembaga/institusi. Tidak 
ada satu format yang berlaku umum untuk semua penelitian. Format ditentukan 
untuk mempermudah  komunikasi tentang ide penelitian yang akan dilakukan.

Format Proposal pada dasarnya mengandung langkah-langkah prosedur penelitian 
ilmiah yang lebih rinci, konkret, dan operasional, yaitu : 

1. Perumusan masalah penelitian, termasuk:
a. penjelasan (rasional) tentang latar belakang permasalahan;
b. formulasi masalah penelitian, dalam bentuk hipotesis atau pertanyaan; 
c. manfaat penelitian.

2.  Pengkajian kepustakaan (studi literatur).
3.  Perumusan metodologi penelitian, termasuk:

a. perumusan metode penelitian;
b. penjelasan tentang sampel clan prosedur sampling;
c. penjelasan tentang instrumen tentang pengumpulan data; 
d. rencana analisis data;e. definisi operasional variabel.

4.  Pengumpulan data.
5.  Proses dan analisis data.
6.  Pembahasan temuan.
7.  Pengambilan kesimpulan.
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Contoh Format proposal DIKTI

Bab 1. Pendahuluan
Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti untuk
mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya 
untuk suatu tujuan. Kemukakan hal-hal yang mendorong atau 
argumentasi mpentingnya dilakukan penelitian.
Uraikan proses dalam mengidentifikasikan masalah penelitian.

Bab 2. Perumusan Masalah
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti. Uraikan 
pendekatan dan konsep untuk menjawab masalah yang diteliti, 
hipotesis yang akan diuji atau dugaan yang akan dibuktikan.
Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan 
lingkup yang menjadi batasan penelitian. Uraian perumusan 
masalah tidak harus dalam bentuk kalimat tanya.
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Bab 3. Tinjauan Pustaka
Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan 
dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari 
penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, 
temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang 
dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Uraian 
dalam Tinjauan Pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau 
konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan Pustaka mengacu 
pada Daftar Pustaka.

Bab 4. Tujuan Penelitian
Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Penelitian dapat 
bertujuan menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau 
menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau membuat suatu 
prototipe.

Bab 5. Metode Penelitian
Uraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Uraian dapat 
meliputi peubah dalam penelitian, model yang digunakan, rancangan 
penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran dan 
penyimpulan hasil penelitian. Untuk penelitian yang menggunakan metode 
kualitatif, dapat dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses 
pengumpulan dan analisis informasi, proses penafsiran, dan penyimpulan 
hasil penelitian.
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Bab 6. Jadwal Pelaksanaan
Buatlah jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan 
dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk bar-chart. Jadwal pelaksanaan 
mengacu pada Metode Penelitian.

Bab 7. Personalia Penelitian
Personalia yang terlibat dalam penelitian adalah mereka yang sesuai dengan 
bidangnya dan benar-benar dapat menyediakan waktu (diperhitungkan dengan 
beban tugas lain) untuk kegiatan penelitian ini.

Bab 8. Perkiraan Biaya Penelitian
Berikan rincian biaya penelitian yang mengacu pada kegiatan penelitian seperti 
diuraikan dalam Metode Penelitian, dengan rekapitulasi biaya penelitian:

• Honorarium ditiadakan (0%)
• Bahan dan Peralatan Penelitian
• Perjalanan
• Biaya Lain-lain, yang mencakup biaya untuk seminar, laporan, penelusuran pustaka, 
dokumentasi, dan lainnya (sebutkan)

Lampiran-lampiran
• Daftar Pustaka, gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun, judul tulisan/buku, dan nama jurnal atau kota & penerbit.
• Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Peneliti (cantumkan pengalaman penelitian dan 

publikasi yang relevan), bubuhkan tanggal dan tanda tangan.
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FORMAT PROPOSAL PENELITIAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

1. JUDUL PENELITIAN 
Judul penelitian hendaknya ringkas, lugas, dan mengisyaratkan permasalahan, serta 
bidang ilmu yang bersangkutan 

2. LATAR BELAKANG MASALAH 
Pada latar belakang masalah, diuraikan faktor-faktor yang melatarbelakangi perlunya
masalah itu diteliti, ditinjau dari segi kepentingan (urgensi) dan motivasi penelitian yang 
diusulkan.Dalam hal ini dipaparkan pula argumentasi (rasionalitas) perlunya penelitian
tersebut dilakukan. Perlu juga disinggung penelitian sejenis yang pernah dilakukan serta 
perbedaannya dengan penelitian yang sekarang. Jika diperlukan, dapat diungkapkan data 
empirik tentang penelitian masalah yang akan diteliti. 

3. PERUMUSAN MASALAH 
Pada perumusan masalah, perlu diuraikan masalah utama yang menjadi fokus penelitian.
Selain itu, lingkup permasalahan perlu ditegaskan dan dilakukan perumusan masalah.
Perumusan masalah harus dapat menunjukkan inti permasalahan penelitian dan variabel-
variabel yang akan diteliti. Perumusan masalah harus singkat, jelas dan spesifik. 

4. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian mengungkapkan tujuan umum dan khusus yang merupakan jawaban
terhadap masalah penelitian. 

5. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang diusulkan dapat
menggambarkan kontribusi yang diberikan, serta bermanfaat secara teoritis maupun
praktis.
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6. TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka memuat teori, temuan dan penelitian-penelitian lain yang relevan untuk  
dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan penelitian. Landasan teori menampilkan hasil 
studi kepustakaan yang mengungkapkan pendekatan secara teoritis (theoretical)  yang akan 
dipakai serta mengungkapkan secara singkat garis besar landasan teori yang akan 
dikembangkan dalam penelitian. Temuan dan tinjauan penelitian yang relevan berisi tinjauan 
kritis terhadap hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan, baik penelitian orang lain maupun 
penelitian yang pernah dilakukan sendiri. Dijelaskan secara garis besar, hasil-hasil penelitian
yang pernah dilakukan serta aspek-aspek khusus penelitian itu yang membedakan dengan 
penelitian yang akan dilakukan. Uraian dalam tinjauan pustaka difokuskan pada acuan yang 
mengarah pada kerangka pemikiran atau konsep yang akan digunakan untuk penelitian. 
Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka  dan usahakan pustaka yang terbaru, relevan dan 
asli. 

7. KERANGKA BERPIKIR 
Kerangka pemikiran berisi tentang berbagai hal yang erat kaitannya dengan masalah penelitian
untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peranan masalah penelitian yang diteliti. 
Kerangka pemikiran harus utuh menuju satu tujuan yang tunggal yaitu memberikan jawab atas 
kalimat-kalimat deklaratif yang disusun dalam perumusan masalah. Untuk mempermudah 
memahami kaitan materi yang akan diteliti, perlu dibuat  suatu bagan/skema/diagram yang 
disertai dengan uraian singkat tapi jelas. 

8. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian secara garis besar menguraikan berbagai komponen yang dapat mencakup 
variabel dalam penelitian, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan  penafsiran, 
metode-metode analisis yang digunakan, model analisis dan pendekatan yang digunakan untuk 
menganalisis hasil penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan.  Metode penelitian dapat 
diadopsi dari konsep/framework/teori tertentu yang telah ada atau menyusun metode sebagai 
modifikasi dari metode yang telah ada. Untuk penelitian yang bersifat rekayasa sistem, dapat 
menggunakan metode-metode  rekayasa sistem yang telah ada atau memodifikasi metode-
metode rekayasa sistem yang  ada, namun masih sesuai dengan kelaziman ilmiah dalam bidang 
teknologi informasi.
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9. JADWAL PENELITIAN
Jadwal penelitian berisi tentang tahapan penyusunan Tesis 
dilengkapi dengan milestone-nya. Dapat juga ditambahkan hal-hal 
lainnya, misalnya kendala yang ada, kemungkinan 
perubahan/alternatif, dan lain-lain. Yang harus diperhatikan dalam 
Jadwal Penelitian adalah difokuskan pada proses, aktifitas atau 
rincian tugas/pekerjaan yang akan dilakukan bukan dalam bentuk 
bab penulisan.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka memuat pustaka yang diacu dalam penelitian dan 
disusun secara  numeris urut berdasarkan acuan yang pertama 
diacu dalam proposal penelitian. 

LAMPIRAN
Dalam lampiran (apabila ada) terdapat keterangan atau informasi 
yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya kuesioner, 
perhitungan statistik, tabel, peta, dll. Lampiran sifatnya melengkapi 
usulan penelitian



alifis.wordpress.com at MPF2008

Format Undana?? Fisika Undana ??Format Undana?? Fisika Undana ??

Bab 1 Pendahuluan
Latar Belakang, Perumusan masalah, 
Pembatasan Masalah, Tujuan,Manfaat

Bab 2 Tinjauan Pustaka
Bab 3 Metode Penelitian

Waktu & Tempat, Alat & Bahan, Metode 
Analisis Data 
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Masalah Penelitian
Menemukan darn merumuskan masalah penelitian merupakan 
langkah awal dalam melakukan penelitian. 

Langkah awal ini penting, 
Jika Perumusan Masalah Penelitian jelas maka perencanaan 
penelitian secara keseluruhan menjadi jelas pula. Sebaliknya 
apabila rumusan masalah kabur maka tujuan yang mau dicapai, 
cara yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan 
kesimpulan yang diperoleh pun menjadi kabur dan tidak 
bermanfaat. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa merumuskan masalah 
penelitian dengan baik merupakan salah satu mata rantai atau 
bahkan dapat dikatakan sebagai mata rantai pertama perencanaan 
suatu penelitian 
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LangkahLangkah--Langkah Membuat masalah PenelitianLangkah Membuat masalah Penelitian

Identifikasi Masalah

Fokus & Ruang 
Lingkup Masalah

Rumusan Masalah

Identifikasi Variabel
Penelitian
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Identifikasi Masalah Penelitian

Langkah pertama dalam membuat desain penelitian adalah memilih 
masalah penelitian yang potensial untuk diteliti. Penentuan masalah 
penelitian ini mempunyai implikasi komitmen waktu, tenaga dan 
dana. 

Seorang peneliti terkadang memerlukan waktu berbulan-bulan untuk 
dapat menentukan permasalahan yang akan diteliti.Potensi suatu 
masalah penelitian terletak pada kemungkinan untuk memberi 
kontribusi kepada pengembangan pengetahuan. 

Tetapi bagaimana kita tahu bahwa penelitian yang belum 
dilaksanakan tersebut akan memberi sumbangan terhadap 
pengetahuan? Melalui literatur seorang peneliti akan mempunyai 
wawasan tentang keberadaan (state-of-the art) perkembangan 
suatu bidang kajian penelitian, dan dalam hal apa penelitian yang 
akan dilakukan akan bermanfaat.
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Kerangka Berfikir 3W 2H (King,1987)

(What, Why, Where, How, How Often)

Untuk dapat mengidentifikasi masalah penelitian, gejala yang diobservasi 
perlu diperiksa lebih lanjut dengan kerangka berfikir yang mempertanyakan 
hal-hal berikut:

Gejala apa yang terjadi?
Mengapa gejala tersebut terjadi?
Dimana gejala itu terjadi?
Bagaimana gejala itu terjadi?
Bagaimana implikasi gejala tersebut  terhadap hal-hal lain?

Apabila kita mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami gejala 
yang terjadi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tidak terlalu 
sulit. Paling tidak kita mempunyai perkiraan jawaban, meskipun jawaban 
tersebut perlu didukung data, atau dengan kata lain dibuktikan secara 
empiris
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Perhatikan contoh Masalah berikut ini:
Kupang terletak di antara 100 36’ 14’’ - 100 39’ 58’’ Lintang Selatan 

dan 1230 32’ 23’’ - 1230 37’ 01’’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 180, 27 
km2. Di kota kupang, sebagaimana daerah lainnya di NTT khususnya
daratan Timor dikenal dua musim saja yaitu musim hujan dan kemarau. 
Pada bulan Juni sampai dengan September arah angin berasal dari 
Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga terjadi musim 
kemarau. Sebaliknya, pada bulan Desember sampai dengan Maret arah 
angin yang datang dari benua Asia dan Samudra Pasifik banyak 
mengandung air, sehingga terjadi musim hujan (Anonim, 2004).

Secara umum, laju penguapan dipengaruhi oleh faktor meteorologi,
yaitu: kelembaban udara, kecepatan angin, suhu air; dan faktor non 
meteorologi antara lain kualitas air serta jenis permukaan. Laju penguapan 
akan semakin besar jika suhu air tinggi, berarti jumlah air yang menguap 
juga banyak. Apabila udara dekat permukaan air adalah kering atau 
mempunyai kelembaban nisbi rendah, maka penguapan akan lebih besar. 
Angin berfungsi untuk mengganti udara basah dekat permukaan air dengan 
udara kering. Jika kecepatan angin besar akan mempercepat proses
pergantian udara basah di dekat permukaan air dengan udara kering, 
sehingga penguapan dapat terjadi dengan cepat.

Fenomena ini dapat dikaji dan menghasilkan rumusan masalah penelitian. 
Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Seberapa besar pengaruh kelembaban udara, kecepatan angin, dan suhu 
air terhadap jumlah air yang menguap di kota Kupang?

• Apakah ada kecocokan trend grafik antara data pengamatan panci klas A 
BMG dengan data perhitungan analisa statistik?
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Soal Latihan
PENCEMARAN PARTIKEL

Pencemaran udara oleh partikel dapat disebabkan karena peristiwa alamiah dan 
dapat pula disebabkan karena ulah manusia, lewat kegiatan industri dan teknologi.
Secara umum, partikel yang mencemari udara dapat merusak lingkungan, tanaman, hewan 
dan manusia. Partikel-partikel tersebut sangat merugikan manusia. Pada umumnya udara 
yang telah tercemar oleh partikel dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran 
pernafasan atau Pneumokoniosis.

Pada saat orang menarik nafas, udara yang mengandung partikel akan terhirup ke 
dalam paru-paru. Ukuran partikel (debu) yang masuk ke dalam paru-paru akan menentukan 
letak penempelan atau pengendapan partikel tersebut. Partikel yang berukuran kurang dari 
5 mikron akan tertahan di saluran nafas bagian atas, sedangkan partikel berukuran 3 – 5 
mikron akan tertahan pada saluran nafas bagian tengah. Partikel yang berukuran lebih 
kecil (1- 3 mikron) akan masuk ke dalam kantong udara paru-paru menempel pada alveoli. 
Partikel yang berukuran kurang dari 1 mikron akan ikut keluar saat nafas dihembuskan.

Pneumokoniosis adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh adanya 
partikel (debu) yang masuk atau mengendap di dalam paru-paru.

Laboratorium Fisika Undana memiliki dua jenis Alat Pendetaksi, yaitu Particle 
Concentration Meter dan Particle Counter Meter,  yaitu PCM model 228 dan model 229.
Model 228: 1. Untuk memonitor konsentrasi partikel  2. Melakukan pengukuran selama 6 
detik (1/10 menit) dan menampilkan jumlah partikel per kaki kubik.Jadi yang tercatat pada 
monitor adalah : jumlah partikel per (0,3048 m)3  = jlh. Partikel per 0,02832 m3   = 35,31 
jumlah partikel / m3. ( 1 kaki = 0,3048 m)Model 229: 1. Untuk memonitor jumlah pencacahan 
partikel  2. Melakukan pengukuran selama 1 menit dan menampilkan jumlah partikel dalam 
1/10 kaki kubik udara.Jadi yang tercatat pada monitor adalah jumlah partikel dalam 1/10 
kaki kubik udara.

Buatlah ide atau identifikasi masalah ! 
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Banyak hal dapat kita kembangkan menjadi masalah penelitian, tetapi ada 
beberapa pertimbangan yang perlu kita gunakan, yaitu orisinalitas masalah, 
kegunaan atau manfaat, dan dapat tidaknya diuji secara empiris.

Masalah penelitian yang "orisinil" (baru) kemungkinan akan lebih bermakna 
untuk diteliti daripada masalah yang pernah diteliti orang lain, atau bahkan 
sering diteliti. Tetapi dapat terjadi masalah penelitian yang pernah diteliti, 
diteliti kembali dengan menggunakan kerangka berpikir lain atau kerangka 
teoretis yang lebih luas dengan menggunakan lebih banyak variabel. 

Pendekatan ini dapat disejajarkan dengan analogi yang mengatakan old 
wine in new bottle yang berarti masalah penelitian "lama", tetapi diteliti 
dengan cara dan kerangka teoretis yang baru, atau dapat disebut sebagai 
replikasi, tetapi dengan perluasan.

Sejauh mana kegunaan masalah tersebut untuk diteliti secara ilmiah juga 
perlu dipertimbangkan. Melakukan studi tentang alasan seseorang merokok 
mungkin tidak banyak bermanfaat, kecuali untuk perusahaan rokok atau 
pihak-pihak yang berkepentingan dengan akibat orang merokok.

Kriteria Pemilihan Masalah
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Pemilihan masalah penelitian juga didasarkan pada kegunaan 
penelitian untuk tujuan tertentu, seperti apakah hasil penelitian akan 
memberi kontribusi informasi baru terhadap bidang kajian, 
pengembangan pengetahuan atau terhadap pemecahan suatu 
masalah.Di samping itu masalah penelitian yang baik juga 
memperlihatkan apakah masalah tersebut dapat diuji secara 
empiris. 

Masalah filsafat, seperti pengaruh paham demokrasi terhadap 
pelaksanaan pemilu sulit dibuktikan secara empiris karena konsep
demokrasi sulit diukur.Demikian pula, apabila peneliti bermaksud
mengkaji hubungan antara pendidikan lingkungan hidup yang 
diberikan di tingkat sekolah dasar dengan kecenderungan untuk 
peka lingkungan ketika dewasa, dia akan mengalami masalah untuk 
membuktikan secara empiris karena jarak waktu yang sangat 
panjang antara pendidikan SD dengan waktu seseorang menjadi 
dewasa.
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Menentukan Fokus & Ruang 
Lingkup Masalah Penelitian

Pada saat Anda mengidentifikasi suatu masalah penelitian, dapat 
jadi masalah tersebut nampak kompleks dan melibatkan banyak 
faktor. Masalah penelitian seperti ini dapat saja dikembangkan 
untuk diteliti, tetapi apabila waktu, dana, dan daya peneliti terbatas, 
jangan memaksa diri untuk sekaligus meneliti semua faktor yang 
terkait.

Oleh sebab itu, sebaiknya Anda menentukan dengan jelas fokus 
dan batas ruang lingkup masalah penelitian. Lebih baik penelitian itu 
menjadi lebih "sempit" dengan fokus dan ruang lingkup yang jelas
tetapi dapat "dikelola" dengan baik. 

Kecuali apabila permasalahan yang diteliti merupakan 
permasalahan baru yang belum banyak, bahkan belum pernah 
diteliti sehingga belum ada perkiraan faktor-faktor apa saja yang 
sebenarnya tercakup dalam permasalahan tersebut.
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Contoh :
Berbagai faktor yang menghambat dan mempercepat kecepatan dan jumlah penguapan (Hasan, 

1970), adalah:    
Suhu

Dengan kenaikan suhu air dan tekanan uap air, kemampuan titik-titik air untuk menguap ke 
udara mengalami kenaikan dengan cepat. Hal ini identik dengan kenyataan bahwa air panas 
akan mengalami penguapan lebih cepat daripada air dingin.

Kelembaban nisbi (kelembaban udara)
Kelembaban udara dipengaruhi oleh jumlah uap air di udara. Penguapan akan lebih besar 
apabila kelembaban nisbi rendah. 

Angin
Angin sangat mempercepat terjadinya penguapan, karena angin mengganti udara basah dekat 
permukaan air dengan udara kering. Untuk lautan, biasanya angin hanya menggerakan udara 
basah tanpa membawa udara kering dari atas permukaan laut. 

Susunan air
Penguapan berubah-ubah secara kebalikan dengan kadar garam pada air, sehingga 
penguapan lebih tinggi pada air tawar dari pada air asin. Dalam keadaan yang ekuivalen air 
laut akan menguap lebih lama 5% dari air tawar.

Wilayah  Penguapan (luas permukaan)
Penguapan akan lebih besar pada daerah yang memiliki permukaan yang luas daripada 
daerah yang memiliki permukaan yang kecil.

Tekanan Udara
Pada umumnya, jika tekanan udara lebih rendah di atas permukaan air,  penguapannya lebih 
besar. Pengaruh tekanan udara yang rendah tersebut bisa diabaikan dengan faktor-faktor lain, 
misalnya kelembaban nisbi yang tinggi. 

Panas laten penguapan
Penguapan terjadi apabila adanya transfer energi panas (matahari). Energi panas laten 
mengubah sifat benda (wujud benda) dari cair menjadi uap. 

Apa komentar Anda terkait dengan contoh sebelumnya yang hanya membatasi 2 masalah??
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Merumuskan masalah penelitian
Setelah anda mengidentifikasi masalah dan membatasi masalah, selanjutnya adalah 

merumuskan masalah dengan jelas. 
Rumusan yang jelas bersifat operasional dan menunjukkan kemungkinan masalah 

tersebut dibuktikan secara empiris.
Cara merumuskan dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Contoh :
1. Seberapa besar  ketebalan  lapisan batu gamping di lokasi  penelitian.
2. Bagaimana pola penyebaran batugamping di Kelurahan Manulai II Kecamatan 

Alak Kota Kupang
Masalah diatas dapat pula dirumuskan sebagai pernyataan berikut:

Penelitian ini bermaksud memperoleh informasi ketebalan lapisan batu gamping 
dan pola penyebarannya di Kelurahan Manulai II Kecamatan Alak Kota Kupang

Jenis lain rumusan masalah adalah untuk penelitian yang menunjukkan adanya 
hubungan yang bersifat korelasional atau kausal (sebab akibat) antara 2 faktor 
atau lebih.

Contoh:
1. Apakah terdapat hubungan yang positif antara tingkat kebisingan dengan lamanya 

paparan bising yang diterima pekerja di industri meubel?
2. Terdapat hubungan yang positif antara meningkatnya konsentrasi partikel debu di 

suatu kawasan dengan jumlah penderita ISPA
Rumusan no.2 adalah dalam bentuk hipotesis, yang menjadi jawaban sementara suatu 

masalah penelitian yang harus dibuktikan secara empiris.
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Kriteria

Rumusan yang baik, memenuhi kriteria:
1. Tertulis dalam bahasa yang jelas dan 

operasional
2.   Mempunyai fokus dan ruang lingkup 

yang jelas


