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Email: muslimmph@yahoo.co.id

HP: 08127769269

Latar belakang

� Kalau Anda ingin tamasya, tentu 
pertama kali yang dipikirkan adalah mau 
kemana Anda berwisata?

�Merumuskan masalah penelitian sama 
pentingnya dengan menentukan tujuan 
wisata sebelum berangkat dari rumah

� Bila masalah penelitian jelas, maka 
rencana penelitian akan jelas pula dan 
ekonomis

Memilih Masalah Penelitian

Sumber Masalah

Perawat harus selalu mencari masalah:

� Kontroversi dalam makalah, buku ajar, 

majalah ilmiah

� Hasil diskusi pertemuan ilmiah (seminar, 

kursus, lokakarya)

� Pengalaman praktek sebagai perawat

� Pengalaman orang lain (sama atau beda 

profesi)

Sumber Masalah

Perawat harus selalu mencari masalah:

� Pendapat pakar tertentu yang bersifat 

spekulatif

� Sumber non ilmiah (surat kabar, majalah 

populer): penyakit aneh di suatu daerah 

yang menyebabkan banyak orang sakit

Peran Perawat dalam Penelitian 

� Perawat harus selalu mengamati seluruh 
proses serta hasil pelayanan yang 
diberikan kepada pasien

� Perawat di area manajemen mengamati 
seluruh proses serta hasil manajemen 
yang dilakukan di unit kerjanya, dll.

� Apakah ada kesenjangan antara hasil 
pengamatan (das sollen) dengan yang 
seharusnya (das sein)?
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Peran Perawat dalam Penelitian 

Contoh:

� Seorang perawat menemukan fakta 
bahwa kebanyakan pasien gagal jantung 
yang mendapatkan sonde selalu muntah 
sehingga berat badan biasanya turun

� Padahal tidak dijumpai penjelasan 
mengapa pasien gagal jantung 
kebanyakan muntah bila diberi makanan 
melalui sonde

Masalah Kesehatan dan Penelitian 

Banyak masalah kesehatan akan 

dijumpai oleh perawat

Apakah semua masalah penelitian itu 

perlu diteliti (bisa diteliti)?

Tidak

Masalah Kesehatan dan Penelitian 

Dokumentasikan masalah kesehatan

Analisis kemungkinan bisa diteliti 

(FINER menurut Hulley dan Cummings)

Tentukan apakah bisa diteliti atau tidak

FINER (Hulley dan Cummings) 

�Feasible (kemampulaksanaan)

� Interesting (menarik)

�Novel (memberikan sesuatu yang 

baru)

�Ethical (etis)

�Relevant (relevan)

Feasible 

�Tersedia subjek penelitian

�Tersedia dana

�Tersedia waktu

�Tersedia alat

�Tersedia tenaga (keahlian)

Interesting 

�Masalahnya menarik untuk diteliti (bagi 

peneliti maupun bagi orang lain)

� Bila peneliti tidak tertarik apa yang diteliti 

kemungkinan penelitian akan gagal

� Bila penelitian nantinya tidak menarik 

bagi orang lan, kemungkinan hasil 

penelitian tidak akan dibaca dan 

dimanfaatkan orang lain
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Novel 

�Membantah penemuan sebelumnya

�Melengkapi atau memperbaiki 
penemuan sebelumnya

�Menemukan sesuatu yang baru

Ada hubungannya dengan orisinalitas 
penelitian (orisinal versus replikatif) –
penelitian replikatif bermanfaat bila: 
memperbaiki atau menguji konsistensi

Ethical

�Tidak bertentangan dengan etika 

(beberapa penelitian pada manusia 

memerlukan ethical clearance)

Relevant 

�Relevan bagi dunia pengetahuan

�Relevan untuk tatalaksana pasien

�Relevan untuk mengambil kebijakan 

kesehatan

�Relevan untuk dasar penelitian 

selanjutnya

Banyak permasalahan penelitian 

Contoh: perkawinan remaja

�Masalah penting: umur menikah, 

kesehatan waktu menikah, 

dukungan keluarga

�Masalah tidak penting: tanggal 

menikah, mobil dinas

Langkah-langkah formulasi 

masalah penelitian

1. Identifikasi area interes Anda (masih luas?)

2. Persempit area luas itu menjadi ‘sub-area’-2 

yang lebih fokus (diskusi dengan teman/ 

pakar)

3. Pilih ‘sub-area’ yang Anda minati (lakukan 

eliminasi)

Langkah-langkah formulasi 

masalah penelitian

4. Buat pertanyaan penelitian

5. Formulasikan tujuan umum dan tujuan khusus

6. Ases berdasarkan kelaikan (misal dengan 
FINER)

7. Yakinkan kembali (apakah masih tetap 
interes?)
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Contoh

� 1. Area luas: alkoholisme

� 2. Area lebih sempit: profil alkoholik, proses 

menjadi alkoholik, penyebab alkoholisme, 

pengaruh alkoholisme pada jantung, persepsi 

masyarakat tentang alkoholisme

� 3. Pilih: pengaruh alkoholisme pada jantung

Contoh

� 4. Pertanyaan penelitian: a. Apakah pengaruh 
alkoholisme terhadap jantung? b. Kapan mulai timbul 
gejala edema pada alkoholisme? c. Apakah ada 
hubungan antara lama menjadi alkoholik dengan 

timbulnya edema? 

� 5. Tujuan umum dan khusus: a. Tujuan umum: 
mengetahui pengaruh alkoholisme terhadap jantung, 
b. Tujuan khusus: membuktikan adanya pengaruh 
alkoholisme terhadap terjadinya edema, mendapatkan 
data mulai timbulnya edema pada alkoholisme, 

membuktikan hubungan antara lama menjadi alkoholik 
dengan timbulnya edema

Contoh

� 6. Lakukan analisis kelaikan penelitian 

(misal dengan FINER) 

� 7. Yakinkan kembali (apakah masih 

interes: dana, waktu, tenaga, konsultan, 

dsb.)

Merumuskan Masalah

Syarat Merumuskan Masalah

� Dalam kalimat tanya (interogatif)

� Substansinya bersifat khas

� Setiap pertanyaan harus menyatakan 
masalah tunggal/ terpisah, bila ada 
beberapa masalah, dibuat beberapa 
pertanyaan, kecuali pertanyaan sangat 
banyak dapat dikelompokkan menjadi 
pertanyaan kolektif (misalnya aspek 
demografis)

Syarat Merumuskan Masalah

Contoh:

‘Bagaimanakah pengaruh alkohol terhadap 

penyakit jantung?’

Komentar:

� Sudah dalam kalimat tanya

� Substansinya tidak khas, karena penyakit 

jantung dapat ditinjau dari berbagai segi

� Mengandung hanya satu masalah
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Rangkuman tugas minggu ini

1. Membuat daftar masalah

2. Membuat analisis dengan FINER

3. Membuat pertanyaan penelitian (sesuai 

dengan jumlah pertanyaan penelitian)


