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1. Deskripsi Modul 
 

Modul ini menjelaskan bagaimana menetapkan suatu topik penelitian yang baik dan 

bagaimana cara penetapan suatu masalah dalam penelitian yang dimulai dari pembuatan 

latar belakang masalah, pengidentifikasian masalah, bagaimana membatasi ruang lingkup 

masalah agar penelitian lebih terfokus, bagaimana merumuskan suatu masalah yang telah 

dipilih dan akhirnya bagaimana memaparkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang 

dipilih. 

 

2. Kegiatan Belajar 1: Penetapan Topik 

Penelitian 

2.1. Tujuan kegiatan pemelajaran 1 

Setelah mempelajari bagian ini, Saudara diharapkan dapat: 

• Memilih konsep sistem logika mana yang akan dipilih dalam pemilihan topik 
• Mengerti akan konsep trustworthiness dan kode etik penelitian   

 

2.2. Uraian materi pembelajaran 1 

 Sebelum menentukan pilihan topik yang akan dikembangkan menjadi suatu penelitian, 

maka ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seorang peneliti. Hal tersebut antara lain, 

kemampuan dan kapabilitas peneliti tersebut dalam mengembangkan topik yang akan ia 

kembangkan menjadi suatu bentuk penelitian ilmiah, bagaimana perkembangan teori-teori 

yang menunjang topik yang akan dipilih, konsep sistem logika mana yang akan pilih dalam 

pengembangan topik tersebut, pemahaman konsep trustworthiness dan yang paling penting 

adalah kode etik dalam pemilihan topik serta melakukan penelitian (Robson, 2006). 
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       Dalam pemilihan suatu topik, hendaknya peneliti melihat apakah topik tersebut pada saat ini masih relevan 

untuk diuji-cobakan. Suka atau tidak, suatu penelitian akan dianggap up to date bila topiknya mengikuti 

perkembangan jaman. Oleh karena itu, sebelum memilih suatu topik penelitian hendaknya peneliti banyak membaca 

dan mencari bahan yang sedang membahas  topik yang akan dipilih tersebut. Akan tetapi, perlu juga diketahui 

bahwa topik yang dipilih  disesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan si peneliti untuk mengembangkan topik 

tersebut menjadi suatu penelitian ilmiah (Robson, 2006). 

      Setelah peneliti menemukan topik usulan penelitian yang tepat dan sesuai, maka langkah selanjutnya adalah 

memahami dan memilah sistem logika mana yang akan dipakai untuk mengembangkan topik tersebut, apakah akan 

secara induktif ataukah secara deduktif. Deduktif adalah penelitian yang menerapkan pemikiran-pemikiran umum 

kedalam fakta, atau dengan kata lain menerapkan suatu teori yang telah ada kedalam suatu kasus (Babbie, 2007). 

Sementara itu, induktif adalah penelitian yang menjadikan suatu fakta tertentu menjadi suatu prinsip umum, atau 

dengan kata lain suatu kenyataan yang melalui penelitian induktif ini menjadikan suatu teori baru.  Untuk lebih 

jelasnya, bila konsep induktif dan deduktif ini dimasukkan kedalam bagan pemikiran dinamis atau yang lebih tepat 

disebut Wheel of Science, maka akan terlihat seperti dibawah ini : 

 

Gambar 1. Hubungan timbal-balik pemikiran deduktif dan induktif (diadaptasi dari Bebbie, 2007) 

      Senada dengan penelitian yang mengekspresikan  cara berfikir deduktif dan induktif pada Gambar 1 tersebut, 

dalam PPIS (1990) dideskripsikan terdapat dua model metode penelitian, yakni model rasional-empiris dan model 

empiris-rational. Berdasarkan tahapan kegiatannya, model rasional-empiris selaras dengan sistem logika deduktif; 

sedangkan model empiris-rasional mirip dengan system logika induktif.  Deskripsi dari kedua model metode 

penelitian tersebut disajikan pada tabel berikut.   

Tabel 1. Deskripsi model metode penelitian menurut pengumpulan data 

Uraian Model Metode Penelitian 

rasional-empiris empiris-rasional 

Tahapan kegiatan membuat kajian ilmiah 

dalam kerangka berpikir 

� pengumpulan data 

Pengumpulan data � 

penarikan kesimpulan � 

mengkaji kesimpul-an 

secara rasional dengan 

mengacu kpd 

pengetahuan ilmiah yang 

relevan 

Kegunaan pengumpulan 

data 

untuk menguji hipotesis 

yang diajukan 

untuk mengembangkan 

hipotesis 

Kelebihan • Memungkinkan 

pengetahuan teoritis 

dan data empiris saling 

melengkapi & saling 

mengontrol secara 

efektif 

Potensi penarikan 

kesimpulan relatif lebih 

luas dan terbuka, krn 

tidak terlalu diarahkan 

dari sejak awal 
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• Cocok untuk 

pengembangan daya 

nalar kreativitas yang 

memfungsi-kan teori 

keilmuan sbg dasar 

pemecahan masalah. 

• Semakin 

berkembangnya 

berbagai hubungan 

teoritis  

Kelemahan • Ruang lingkup hipotesis 

yang akan diuji relative 

terbatas. 

• Cenderung dilakukan 

tidak semestinya, 

karena kajian pustaka 

tidak dipergunakan 

sebagai landasan untuk 

mengembangkan 

argumentasi dalam 

kerangka pemikiran, 

namun hanya 

merupakan deskripsi 

dari teori ilmiah yang 

dianggap relevan. 

• Untuk mendptkan 

kebenaran yg hakiki 

diperlukan keabsahan 

dan keandalan data 

yang tinggi, dua 

persyaratan tersebut 

relative sulit untuk 

dipenuhi. 

• Untuk mendapatkan 

data yang lebih 

smpurna diperlukan 

waktu dan biaya yang 

relative lebih banyak 

Keterangan: disarikan dari PPIIS (1990) 

 Hal lain yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam mengembangkan topik penelitiannya menjadi suatu 

penelitian ilmiah adalah konsep trustworthiness atau konsep kebenaran suatu penelitian. Common sense yang 

dipakai dalam konsep trustworthiness ini adalah apakah kita sebagai seorang peneliti telah melakukan pekerjaan 

yang bersangkutan dengan pemilihan topik dan pencarian teori pendukung dengan jujur, baik dan benar selama 

kegiatan berlangsung? Apakah kita benar-benar memiliki niatan yang kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diuji-cobakan melalui penelitian ini? Dan apakah kita telah benar-benar melakukan seleksi yang tepat 

dalam pemilihan bukti-bukti yang  akan mendukung topik yang telah kita pilih? (Robson, 2006). Sementara itu, 

prinsip-prinsip yang ada dalam trustworthiness adalah : 

1. Validitas : dalam hal ini penelitian yang akan kita lakukan akan akurat, teruji kebenarannya. 

2. Generabilitas : apakah hasil yang akan didapatkan nantinya bisa diterapkan pada situasi yang mana saja ataukah 

hanya pada situasi-situasi tertentu? 

3. Obyektivitas : menurut Robson (2006), obyektivitas dalam hal ini adalah apakah penelitian ini nanti dapat 

dengan mudah disanggah melalui penelitian dan hasil lain yang lebih valid? Selain itu lemahnya nilai tambah 

dalam penelitian ini juga menjadi salah satu kriteria dalam obyektivitas. 

4. Kredibilitas : perlunya memasukkan sebanyak mungkin detail-detail tentang metode dan data yang akan 

digunakan. 

5. Reliabilitas : dalam hal ini lebih ditekankan pada detail proses pengerjaan penelitian ini dari pemilihan topik, 

pemakaian konsep logika, penentuan penelitian hingga mencapai hasil akhir suatu penelitian; kemudian kehati-

hatian dalam proses pengerjaan penelitian terutama dalam penganalisaan data serta yang terakhir adalah suatu 

kejujuran dalam pengerjaan penelitian (Robson, 2006). 

 Dalam Suriasumantri (2005) diuraikan bahwa ilmu memandang kebenaran sebagai tujuan; sehingga terdapat 

tuntutan sikap moral dan intelektual ilmuwan terhadap kebenaran.  Dengan demikian hal lain yang perlu 

diperhatikan oleh seorang peneliti sebelum memulai penelitiannya adalah masalah kode etik penelitian (Robson, 
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2006).  Hal tersebut terkait dengan prosedur-prosedur tertentu yang harus dijalani oleh seorang peneliti sebelum 

penelitian ini dijalankan dilapang; terlebih lagi bila konsep penelitian yang akan dijalankan ini menyangkut individu-

individu dalam masyarakat tertentu yang akan dipilih menjadi responden. Selain prosedur-prosedur atau aturan-

aturan yang harus dijalankan sebelum melakukan penelitian, ada beberapa prinsip kode etik lain yang patut 

diketahui oleh seorang peneliti, menurut (Robson, 2006) meliputi : 

1. Integritas : jujur dalam melakukan penelitian 

2. Rasa menghormati : dalam hal ini terutama pada latar belakang responden, baik dalam hal persepsi, tingkat 

kesejahteraan, kepercayaan, adat dan budaya. 

3. Keuntungan dalam pengerjaan penelitian : meminimalisir resiko atau rasa ketidaknyamanan yang ditimbulkan 

akibat diadakannya penelitian tersebut. 

Adil : distribusi yang adil akan untung-ruginya hasil dari pelaksanaan penelitian tersebut disuatu komunitas tertentu. 

 
 

2.3. Tugas kegiatan belajar 1 

(1). Carilah satu artikel ilmiah tentang fenomena yang relevan dengan Program Studi Agribisnis (bisa menggunakan 

artikel yang telah dipakai pada praktikum kegiatan 1). Artikel ilmiah yang dimaksud adalah dari jurnal ilmiah 

tingkat nasional yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Artikel ilmiah bukan dari skripsi. 

(2). Analisis sistem pemikiran yang diaplikasikan, apakah deduktif atau induktif? 

(3). Analisis, apakah topik penelitian tersebut merupakan penelitian ilmiah yang memenuhi persyaratan konsep 

trustworthiness yang terdiri atas lima prinsip, yakni Validity, Generalizability, Objectivity, Credibility, Reliability! 

 

 

3. Kegiatan Belajar 2: Penetapan Masalah dan Tujuan 
Penelitian 

 

3.1. Tujuan kegiatan pembelajaran 2 

Setelah mempelajari bagian ini, Saudara diharapkan dapat: 

• Mampu menyusun latar belakang penelitian yang sesuai dengan visual “latar belakang” segitiga terbalik. 

• Mampu mengidentifikasi masalah penelitian yang ada dan mulai merumuskan masalah yang didukung dengan 

pencarian bahan untuk literature review. 

• Mampu menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian dengan tepat dan jelas, serta menyiratkan keyakinan 

bahwa penelitian tersebut dapat dan layak untuk diujicobakan kebenarannya. 

 

 

3.2. Uraian materi pembelajaran 2 

 

 Pada dasarnya pengajuan penetapan masalah terdiri dari empat hal, yaitu : (1) penyusunan latar belakang, (2) 

perumusan masalah, (3) tujuan, dan (4) kegunaan penelitian. Sebelum menyusun suatu latar belakang, tentunya 

seorang peneliti memiliki banyak ide yang harus dimampatkan menjadi suatu latar belakang yang lebih fokus dan 

spesifik dalam penyajian penelitiannya. Dari banayk ide yang didapat, seorang peneliti harus dapat menyeleksi ide-

ide tersebut diiringi dengan cakupan definisi yang mendukung penyajian latar belakang penelitiannya. 

 

         Didalam latar belakang, perlu dihadirkan argumentasi mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan 

dan sasaran penelitian yang akan dikaji. Bila divisualkan, maka penyusunan suatu latar belakang akan berbentuk 
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seperti segitiga terbalik dibawah ini : 

 

Gambar 2. Struktur komponen deskripsi latar belakang 

        Pada waktu mendeskripsikan arah, sasarn dan harapan penelitian, perlu ditekankan disini apakah penelitian ini 

dilakukan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan (menjelaskan sesuatu fenomena) atau eksplanatory (menguji, 

mengelaborasi atau mengembangkan suatu teori)? Apakah penelitian ini dilakukan sebagai respon terhadap suatu 

masalah yang sedang terjadi ataukah untuk membuktikan kebenaran suatu teori yang pernah ada.  

      Langkah selanjutnya setelah penyajian latar belakang adalah perumusan masalah, yang mana dalam 

penyusunannya diawali dengan identifikasi masalah yang didapat dari hasil pembandingan fakta dan teori. Dimana 

dalam pembandingan ini terjadi celah atau gap yang menjadi dasar pengembangan obyek penelitian. Identifikasi 

permasalahan itu sendiri bisa didapatkan dari review bahan-bahan bacaan dari artikel jurnal-jurnal tertentu 

(literature review), penggalian informasi dari seorang expert, serta konferenesi professional.  Sementara itu, suatu 

perumusan masalah dikatakan baik bila mencirikan poin-poin berikut : 

1. Mempertanyakan hubungan dua variabel atau lebih serta menjelaskan fokus permasalahan. 

2. Dirumuskan secara spesifik dan jelas. 

3. Dapat diujikan secara empiris 

4. Tidak melanggar etika. 

5. Berorientasi pada teori tertentu 

         Sementara itu, dalam rangka menyusun perumusan masalah, Maylor and Blackmon (2005) merangkai beberapa 

komponen yang terkait sebagaimanayang disajikan pada Gambar 3.  Dari skema tersebut terdapat beberapa 

komponen; yaitu suatu fenomena (phenomenon), isu (issue), permasalahan (problem), pertanyaan penelitian/kajian 

(question to study), tema atau topik umum (general theme), dan kumpulan teori (body theory).  

Pertanyaanpenelitian lebih bersifat mempunyai fungsi menjembatani antara  perumusan permasalahan penelitian 

yang bersifat abstrak dan tujuan penelitian yang lebih bersifat konkrit. 
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Gambar 3. Beberapa komponen dalam penyusunan permasalahan penelitian 

 

Perumusan masalah diawali dengan identifikasi masalah yang dapat diperoleh dengan membandingkan 

antara fakta dan teori atau harapan-harapan yang akan datang maupun antara fakta dengan kondisi yang 

seharusnya (normative), sehingga terjadi disparitas (gap) yang dapat dikembangkan sebagai obyek penelitian. 

Identifikasi permasalahan kondisi yang seharusnya (theoritical problem) dapat digali dari literature review teori, 

model dan konsep yang berasal dari buku teks; serta review dari hasil penelitian terdahulu. Adapun identifikasi 

permasalahan kondisi riil (practical problem) dapat digali dari narasumber, observai, expert, dan professional 

conference. Dari kedua identifikasi tersebut dapat dihimpun permasalahan penelitian potensial.  Dengan beberapa 

berdasarkan argumentasi tertentu, selanjutnya peneliti menetapkan perumusan permasalahan penelitian yang 

menjadi fokus perhatian; yang lebih lanjut bisa diformulasikan dalam bentuk pertanyaan penelitian.  Pertanyaan 

penelitian merupakan bentuk yang lebih konkrit bila dibandingkan dengan perumusan permasalahan.  

Tujuan penelitian itu sendiri merupakan pernyataan apa yang akan dilakukan dalam suatu penelitian. 

Rumusan tujuan penelitian didasarkan pada pertanyaan penelitian (research question) yang bertumpu pada 

perumusan masalah, sehingga tujuan penelitian merupakan formulasi konkrit dari permasalahan. Disamping itu, 

pernyataan dalam rumusan tujuan penelitian bersifat: 

 Jelas : tidak ambigu, mudah dimengerti (tidak menimbulkan interpretsi lain) 

 Spesifik : mengarah pada jawaban tertentu  

 Dapat dijawab (terukur): menyangkut data yang dipakai, dan bagaimana mengumpulkan data-data tersebut 

 Interconnected : diantara pertanyaan rumusan tujuan saling menyambung antara satu dengan yang lain. 

 Kegunaan penelitian berisikan penjelasan tentang manfaat apa yang akan diperoleh dari suatu peneliti, baik 

bagi peneliti itu sendiri, pengguna atau stakeholder baik yang bersifat praktis, kebijakan maupun metodologi 

 

3.3. Tugas kegiatan belajar 2 

1. Cari laporan hasil penelitian tentang fenomena yang relevan dengan Program Studi Agribisnis. Laporan hasil 

penelitian yang dimaksud bisa berasal dari prosiding seminar tingkat nasional atau yang diterbitkan oleh 

lembaga penelitian atau kantor kementerian.  

2. Mahasiswa diminta mengkritisi penyajian perumusan permasalahan yang ada dalam naskah laporan hasil 

penelitian dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut : 

a. Adakah identifikasi permasalahan kondisi seharusnya (theoritical problem) maupun permasalahan kondisi riil 

(practical problem)? Bila ada, identifikasi teori tersebut relevan dengan matakuliah apa saja. 

b. Adakah perumusan permasalahan? Bila ada, apakah diturunkan atau dirumuskan dari kedua identifikasi 

permasalahan (gap antara theoritical problemdengan practical problem 

c. Adakah pertanyaan penelitian? Bila ada, apakah didasarkan pada perumusan permasalahan? 

d. Apakah pernyataan perumusan tujuan telah sesuai dengan perumusan permsalahab dan memenuhi beberapa 

persyaratan? Jelaskan 
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4. Rancangan Tugas Modul 2 
 

4.1. TUJUAN TUGAS :  
a. Meningkatkan pengetahuan tentang cara pemilihan topik penelitian yang sesuai dengan kemampuan 

mahasiswa. 

b. Mampu menjelaskan dan mempresentasikan suatu pengajuan masalah penelitian dengan baik. 

a. Menumbuhkan inisiatif melakukan identifikasi permasalahan teoritis maupun permaslahan riil sehingga 

mampu merumuskan permasalahan serta menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian dengan rinci dan jelas. 

 
4.2. URAIAN TUGAS  :  

a. Obyek garapan : penetapan topik dan permasalahan penelitian 

 

b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan : 

(1). Melengkapi materi pada setiap kegiatan belajar pada Modul 2 dengan bahan referensi dari sumber lain. 

(2). Menyelesaikan semua soal latihan dan tugas yang terdapat pada Modul 2; yaitu pada uraian tugas 

kegiatan belajar 1 dan 2. 

 

c. Metodologi/cara pengerjaan, acuan yang digunakan: 

(1). Tugas kegiatan belajar 1 (TKB 1) dikerjakan secara individu dan  TKB 2 dikerjakan secara kelompok. 

Anggota kelompok dari kelas yang sama. 

(2). Penyelesaian TKB 1 mempergunakan artikel yang dipakai pada Praktikum Kegiatan 1. 

(3). Kumpulkan jawaban latihan soal dalam bentuk hard copy sebelum dilakukan presentasi. 

(4). Dari tugas individu TKB 1 dipilih dua artikel yang mengimplementasikan sistem pemikiran yang berbeda 

(deduktif dan induktif) untuk dipresentasikan yang mewakili kelompok. Penetapan didasarkan 

kesepakatan anggota kelompok.   

(5). Presentasi TKB 1 dilakukan secara panel antar kelompok pada kegiatan tutorial ke-3 (pada kuliah 

minggu ke-4). Setiap sesi diskusi panel terdiri dari 2 kelompok.   

(6)  Hasil kerja kelompok TKB 2 dipresentasikan dikelas pada kegiatan tutorial ke-4 (pada kuliah minggu ke 

5) sesuai jadwal perkuliahan masing-masing kelas. Presentasi dilakukan secara panel antar kelompok 

denngan 2 kelompok pada setiap sesi. 

 

d. Kriteria luaran tugas yang dihasilkan: 

(1).  Jawaban latihan soal (hard copy) sebelum, dan dalam bentuk revisi sesudah diskusi kelas. 

(2).  Penyajian TKB 2 dengan bantuan presentasi power point. 
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 4.3. KRITERIA PENILAIAN : 

a. Kelengkapan jawaban 

b. Kreativitas tampilan power point 

c. Kejelasan dalam penyajian 

d. Kemampuan menjawab pertanyaan/sanggahan/tanggapan dari audiences 

e. Penilaian aspek kognitif dan afektif mahasiswa yang bukan merupakan kelompok penyaji didasarkan 

pada partisipasi aktif dalam memberikan tanggapan, kritik, dan pertanyaan. 

f. Penilaian kemampuan didasarkan pada tabel berikut : 

 

Tabel 1.a. Indikator penilaian individu (TKB 1) 

No. Komponen penilaian Indikator Skala Bobot Nilai 

A. Hasil Pencarian (hunting)    

1. Topik/substansi Tidak sesuai 60 0,2 12 

  Sesuai 70  14 

  Sangat sesuai 80  16 

2. Tahun terbit < 5 tahun 60 0,05 3 

  = 5 tahun 70  3,5 

  >5 tahun 80  4 

3. Jangkauan Terbitan Regional 60 0,05 3 

  Nasional 80  4 

B. Jawaban Soal     

1. Identifikasi deduktif &  Tidak ada 50 0,25 12,5 

 Induktif dg sistematika  Ada & tdk runtut 70  17,5 

 alur logika: Ada & runtut 100  25 

2.  Persyaratan konsep  Satu prinsip 60 0,25 15 

 trustworthiness dg men- 2 – 3 prinsip 70  17,5 

 jelaskan ............. prinsip >3 prinsip 80  20 

C. Diskusi Panel     

1. Penyaji Membaca penuh 50 0,05 2,5 

  ½ membaca 60  3 

  Tidak membaca 70  3,5 

2. Menjawab Tidak tepat 60 0,1 6 

  Kurangtepat  70  7 

  Tepat 90  9 

3. Penyajian Power Point < standard 60 0,05 3 

  standar 70  3,5 

  > standar 80  4 

Catatan: Nilai terendah: 57, tertinggi: 90,5
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Tabel 1.b. Indikator penilaian individu bukan penyaji 

No. Komponen penilaian Indikator Skala Bobot Nilai 

C. Peran Audience     

1 Pertanyaan Ide tdk orisinil 60   

  Ide Orisinil & tdk Inovatif 70   

  Ide orisinil & inovatif 80   

2 Tanggapan Tdk tepat 60   

  Kurang tepat 70   

  Tepat  80   

 

 

PENILAIAN MAHASISWA BUKAN KELOMPOK PENYAJI 

GRADE SKOR INDIKATOR KERJA 

Sangat kurang <20 Tanggapan, kritik, pertanyaan  tidak masuk akal dan tidak 

ada hubungan logis 

Kurang  21-40 Tanggapan, kritik, pertanyaan cukup logis, namun tidak 

masuk akal 

Cukup 41-60 Tanggapan, kritik, pertanyaan logis, masuk akal, inovatif 

Baik 61-80 Tanggapan, kritik, pertanyaan logis, masuk akal, inovatif 

Sangat baik >81 Tanggapan, kritik, pertanyaan  logis, inovatif dan dapat 

mudah diimplementasikan pada dunia nyata 

 

Tabel 2. Indikator penilaian Kelompok (TKB 2)  

No. Komponen penilaian Indikator Skala Bobot Nilai 

A. Laporan kelompok     

1 Kelengkapan deskripsi Konsep Teori  Dasar:    

Tidak ada 50 0,3 15 

Ada & kurang tepat 70  21 

Ada & tepat 100  30 

2 Power point Kurang dari standar 60 0,2 12 

Standar 70  14 

Lebih dari standar 80  16 

3 Sistematika alur logika  Tidak ada 50 0,3 15 

Ada & tdk runtut 70  21 

Ada & runtut 100  30 

4 Data pendukung (Contoh 

aplikasi) 

Tidak ada 50 0,1 5 

Ada & tdk relevan 70  7 

Ada & relevan 90  9 

5 Daftar pustaka Tidak ada 30 0,1 3 

Ada & tdk sesuai 50  5 

Ada & tdk lengkap 70  7 

Ada & lengkap*) 90  9 

Catatan: Nilai terendah: 50, tertinggi: 94 
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5. Praktikum Kegiatan 1: Mengevaluasi Konsistensi 

Penulisan dan Penyusunan Latar Belakang   
 

5.1.  Uraian Materi 

 Sebagaimana telah diuraikan pada Modul 1 bahwa salah satu tipe penelitian didasarkan pada kategori 

kebutuhan atau tujuan (purpose). Kategori penelitian juga dibedakan berdasarkan purpose research atau kebutuhan 

terdapat tiga bentuk, yakni (1) exploratory , (2) descriptive, serta (3) explanatory (Babbie, 1992; Emory, 1991; dan 

Tull, 1993). Karakteristik dari masing-masing kriteria tersebut disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik Penelitian menurut Kebutuhannnya 

Exploratory Deskriptif Explanatory 

- Terbiasa dengan fakta-fakta 

utama, seting dan 

konsentrasi kajian 

- Membuat gambaran kondisi 

mental secara umum 

- Merumuskan dan 

memperhatikan pertanyaan 

untuk penelitian berikutnya 

- Menghasilkan ide baru, 

dugaan atau hipotesis 

- Menentukan kemungkinan 

hasil penelitian 

- Mengembangkan teknik 

pengukuran dan alokasi 

data berikutnya 

- Memberikan detail, 

penggambaran dengan 

tingkat keakuratan yang tinggi 

- Menempatkan data baru 

yang berbeda dengan data 

sebelumnya 

- Membuat kategori tertentu 

atau mengklasifikasi tipe 

- Mengklasifikasi urutan 

langkah 

- Mendokumentasikan proses 

penyebab atau 

mekanismenya 

- Melaporkan latar belakang 

atau konteks dari situasi 

- Menguji teori secara 

prinsip 

- Mengelaborasi dan 

memperbanyak 

penjelasan teori 

- Mengembangkan sebuah 

teori untuk isu / topik 

baru 

- Mendukung atau 

menyangkal sebuah 

penjelasan atau prediksi 

- Menghubungkan isu/topik 

dengan prinsip umum 

- Menentukan penjelasan 

yang terbaik 

Sumber: Neuman (2000)  

 Beberapa hal yang harus terdapat dalam penyusunan latar belakang adalah: (1) aktualisasi dan relevansi 

penelitian, serta (2) sasaran yang akan dikaji.  Aktualisasi dan relevansi penelitian dapat dikaitkan dengan paradigma 

pembangunan dan arah kebijakan berbagai sector perekonomian. Aktualisasi dan relevansi penelitian merupakan 

argumentasi mengapa pentingnya penelitian dilakukan. Visual struktur penyajiannya dari latar belakang seperti 

bentuk segitiga terbalik dan terdiri dari 4 (empat) bagian (lihat Gambar 2 pada Modul 2).  Bagian awal menjelaskan 

secara umum kondisi dan situasi yang terkait dengan topik penelitian.  Deskripsi tersebut sebaiknya dilengkapi 

dengan dukungan data atau referensi yang melandasi deskripsi proses timbulnya fenomena yang menarik untuk 

dikaji. Pada bagian kedua, mendeskripsikan justifikasi kebenaran kondisi dan situasi tertentu yang dapat 

memberikan dukungan urgensi topik penelitian. Dengan kata lain pada bagian ini menjelaskan alasan atau 

rasionalisasi mengapa perlunya penelitian dilakukan. Bagian ketiga adalah deskripsi identifikasi, menjelaskan sub-sub 

masalah yang  spesifik (khusus).  Pada bagian terakhir, yaitu batasan masalah penelitian, mendeskripsikan arah dan 

harapan dari pelaksanaan penelitian.   

 Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam penyusunan latar belakang adalah mendeskripsikan rasionalitas 

mengapa penelitian/kajian penting dan menarik untuk dilakukan. Disamping itu dinyatakan secara eksplisit atau 

tersirat sasaran yang akan dicapai.   

5.2. Tujuan Praktikum 
Setelah mengikuti kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Menemukan tipe penelitian menurut kegunaannya (purpose research) dari suatu penelitian. 
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2. Menemukan deskripsi yang menjelaskan penting dan menariknya suatu topik kajian 

3. Menemukan rumusan sasaran kajian dari suatu penelitin 

4. Terampil menyusun latar belakang yang mendeskripsikan penting dan menariknya suatu topik kajian, serta 

menetapkan sasaran penelitian dari rencana skripsi 

 

5.3. Pelaksanaan Praktikum 

1. Pengelola praktikum menyediakan skripsi yang akan dievaluasi. 

2. Peserta praktikum menyediakan secara mandiri satu artikel ilmiah yang relevan dengan sistem agribisnis 

3. Berdasarkan Tabel 1, praktikan diminta menetapkan tipe penelitian menurut keguannya dari skripsi yang 

dievaluasi.  Hasil evaluasi Skripsi dikumpulkan pada waktu Praktikum I;  dan artikel ilmiah dikerjakan mandiri 

di rumah & kumpulkan pada waktu Praktikum II. 

4. Berdasarkan Gambar 2 pada Modul 2, peserta praktikum diminta untuk melaksanakan evaluasi tentang 

keberadaan deskripsi penting dan menariknya suatu kajian, serta sasaran (arah dan harapan) dari suatu 

kajian.  Evaluasi dilakukan pada skripsi dan artikel yang telah disiapkan. Sebagai acuan cara mengevaluasi 

lihat Box 1.  

5. Berdasarkan hasil evaluasi (nomor 4), peserta praktikum diminta untuk menyimpulkan keberadaan struktur 

komposisi deskripsi latar belakang yang berbentuk segitiga terbalik. 

6. Praktikan diminta memberikan saran perbaikan agar memenuhi persyaratan. 

7. Peserta praktikum diminta untuk mengidentifikasi permasalahan fenomena riil bidang pertanian yang 

sedang berkembang (up to date); bisa dari aspek komunikasi dan pemberdayaan, manajemen agribisnis 

maupun  ekonomi pertanian. 

8. Berdasarkan kegiatan nomor 4 hingga nomor 7; peserta praktikum diminta untuk membuat outline 

komposisi deskripsi latar belakang yang berbentuk segitiga terbalik (Gambar 2 Modul 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 1. 

Contoh mengevaluasi latar belakang 

 

I. Deskripsi Naskah 

Judul :  Building a Competitive Advantage on CPO through Supply Chain Management: A case 

Study in PT. Eka Dura Indonesia, Astra Agro Lestari, Riau 

Penulis : Setiadi Djohar, Hendri Tanjung, Eko Ruddy Cahyadi 

Narasi : (ditulis ulang sesuai dengan asli) 

 

PENDAHULUAN 

 Crude Palm Oil (CPO) merupakan komoditas agribisnis yang memiliki nilai strategis. 

Permintaan dan harga CPO dunia diperkirakan akan terus meningkat akibat pasokan yang ketat. 

Pada 6 Januari 2003, harga mencapai US$ 460 per ton, atau meningkat US$ 2,5 per ton 

dibandingkan pada bulan Desember 2002. Selama periode Oktober 2002 sampai September 2003, 

permintaan CPO diperkirakan sebesar 25.135.000 ton, atau terjadi kenaikan 2,02 persen dibanding 

kebutuhan setahun sebelumnya, yakni 24.636.000 ton (CPAS, 8 Januari 2003). Pada tahun yang 

sama AFTA membuat peta persaingan antar produsen CPO semakin ketat terutama Malaysia dan 

Indonesia sebagai produsen terbesar nomer satu dan dua dunia berada di kawasan Asia Tenggara. 

 Nilai strategis dan ketatnya persaingan di atas merupakan tantangan tersendiri yang harus 

dijawab perusahaan-perusahaan berbasis kelapa sawit di Indonesia, salah satunya adalah Astra 

Agro Lestari (AAL). Kunci untuk menjawab tantangan itu adalah keunggulan kompetitif yang harus 

dicapai AAL dalam mengantar value superior ke konsumen.   
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BOX 1. (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menutur Porter (1998) keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui kinerja dengan kegiatan 

berbiaya rendah atau memimpin diferensiasi untuk membedakan dirinya secara unik dengan para 

pesaing.  Kegiatan berbiaya rendah merupakan keunggulan produksi (productivity advantage), 

sedangkan diferensiasi adalah bagian dari keunggulan nilai (value advantage) (Indrajit dan 

Djokopranoto, 2002). 

 Keunggulan kompetitif dalam industry CPO dapat dicapai bila rantai kegiatan dari k ebun 

hingga konsumen terkelola dengan baik secara nilai maupun biaya. Rantai kegiatan tersebut pada 

hakekatnya merupakan rantai pasokan (supply chain) yang mrngalirkan bahan baku buah sawit dari 

kebun menuju pabrik kemudian diolah mejadi CPO, ditimbun dalam tangki, dipasok ke konsumen 

industry, disdistribusi ke retailer hingga sampai ke tangan konsumen akhir. 

 Supply Chain Management (SCM) secara nyata semakin diakui merupa-kan pertimbangan 

strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif (Burt dan Dobler, 1996; Tiwana, 2000 dalam Lau, 

Pang, Wong, 2002).  Menurut Ellram (1991), Betchel dan Jayaram (1997), Lambert dan Cooper 

(2000) dalam Van den Vorst dan Beulens (2002), SCM merupakan integrasi perencanaan, 

koordinasi, dan pengendalian proses bisnis dan kegiatan dalam supply  chain untuk memberikan 

nilai superior pada konsumen dengan biaya rendah dan memuaskan kebutuhan stakeholder lain. 

 Penelitian-penelitian tentang SCM selama ini banyak mengupas berbagai sisi. Gunasekaran, 

Patel dan Tirtogulu (2001) melakukan studi untuk mengukur dan membuat matrik keinerja supply 

chain melalui survei literature.  Hasil studi ini menyajikan daftar matrik kunci kinerja dari kerangka 

kerja pada tingkat strategis taktis, dan operasional.  Sementara itu, Lau, Pang, Wong (2002) 

menggunakan pendekatan fuzzy logic sebagai metodologi untuk memantau kinerja supply chain. 

Mc Carthy dan Golicic (2002) melakukan studi untuk mengimplementasikan peramalan kolaboratif 

dalam memperbaiki kinerja supply chain. Studinya mengeksplorasi sinergi yang diperoleh dari 

kombinasi peramalan penjualan dan kolaborasi.  Van den Vorst dan Beulens (2002) melakukan 

penelitian dengan metode kuantitatif untuk menganalisis supply chain network dan 

mengidentifikasi rancang ulang strategi yang efektif. Hasilnya menyajikan daftar generik rancang 

ulang strategi yang didasarkan pada literatur-literatur multidisiplin. Choy dan Lee (2002) 

merancang perangkat generic untuk menseleksi dan mengelola hubungan dengan pemasok.  Pada 

umumnya studi-studi tersebut dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur. Berbeda 

dengan studi sebelumnya, penelitian ini mengambil obyek perusahaan berbasis agribisnis yang 

produksi (buah sawit dan CPO) memiliki karakter khusus. Peran spesifik metode penelitian ini 

terhadap penelitian sebelumnya adalah penggunaan pendekatan sistem dan model simulasi dalam 

memahami SCM. 

 Penelitian ini merupakan studi kasus SCM di salah satu anak perusahaan AAL, yakni PT. Eka 

Dura Indonesia (PT EDI), Riau. Penelitian ini bertujaun untuk memetakan permasalahan supply 

chain CPO yang selama ini dilakui PT. EDI khususnya berkaitan dengan keunggulan nilai dan 

produktivitas.  Penelitian ini juga bertujuan untuk membangun model simulasi SCM sebagai 

strategic tool dalam mengembangkan strategi mencapai keunggulan kompetitif.  Studi ini 

membatasi ruang lingkupnya dengan berfokus pada SCM mulai dari kebun, kontraktor angkutan, 

pabrik, tangki timbun CPO, dan konsumen industri. Aliran dari konsumen industri ke distributor, 

retailer, hingga konsumen akhir tidak dibahas dalam studi ini.    
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BOX 1. (Lanjutan) 

 II. Analisis 

Naskah pendahuluan tersebut secara garis besar terdiri atas: (1) latar belakang; (2) tujuan 

dan (3) ruang lingkup kajian.  Adapun rincian deskripsi latar belakang meliputi beberapa 

hal sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:  

No. Karakteristik Latar Belakang Tertuang pada: Kata kunci: 

1. Deskripsi kondisi dan situasi umum yg 

terkait dg topik penelitian (dilengkapi 

dengan dukungan data atau referensi) 

Alinea 1 Trend kuantitas 

permintaan & 

harga CPO 

2. Deskripsi bhw topik urgent (penting) untuk 

dilakukan 

Alinea 2 Studi kasus 

Keunggulan 

kompetitif 

3. Deskripsi identifikasi, menjelaskan sub-sub 

masalah  yang  Spesifik 

Alinea 3 – 5 Supply chain, 

Aliran bahan 

baku buah sawit 

4. Deskripsi tampil beda (belum dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya) 

Alinea 6 obyek peneliti 

sebelumnya 

adalah manu-

faktur, sdg pd 

peneliltian ini 

adalah  

perusahaan 

berbasis 

agribisnis 

5. Deskripsikan arah dan harapan dari 

penelitian 

Aline 7 pendekatan 

sistem & model 

simulasi dlm 

memahami SCM 

 

III. Kesimpulan 

1. Berdasarkan dua kalimat terakhir pada alinea ke-6 bahwa konsep SCM yang 

sebelumnya diaplikasikan pada perusahaan manufaktur dan dikembangkan ke 

perusahaan  berbasis agribisnis, serta penelitian ini akan menggunakan pendekatan 

sistem; maka berdasarkan karakteristik tipe penelitian yang terdapat pada Tabel 1 

pedoman praktikum diatas disimpulkan bahwa penelitian tersebut tergolong 

eksplanatory. 

2. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana yg terdapat pada table analisis, maka 
susunan deskripsi sudah sesuai dengan struktur segitiga terbalik. 
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5.4. Laporan Praktikum (Lembar kerja) 

 

1. Judul Skripsi yg dievaluasi: 

 

2. Analisis 

No. Karakteristik Latar Belakang Tertuang pada: Kata kunci: 

1. Deskripsi kondisi dan situasi umum yg 

terkait dg topik penelitian (dilengkapi 

dengan dukungan data atau referensi) 

 

 

  

2. Deskripsi bhw topik urgent (penting) untuk 

dilakukan 

 

 

  

3. Deskripsi identifikasi, menjelaskan sub-sub 

masalah  yang  Spesifik 

 

 

  

4. Deskripsi tampil beda (belum dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya) 

 

 

  

5. Deskripsikan arah dan harapan dari 

penelitian 

 

 

  

 

 

 

3. Kesimpulan 

 

 

 

4. Identifikasi permasalahan fenomena riil bidang pertanian yang sedang berkembang (up to date); bisa dari 

aspek komunikasi dan pemberdayaan/manajemen agribisnis/ ekonomi pertanian* (coret yang tidak 

diperlukan) 

Bidang kajian: 

Hasil Identifikasi fenomena yang sedang berkembang: 
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Lembar kerja (lanjutan) 

 

5. Outline rencana Latar Belakang (disusun berdasarkan struktur segitiga terbalik) atas dasarr identifikasi 

permasalahan fenomena yang sedang berkembang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Praktikum 

Tanggal     :  …………………................ 

Nama Praktikan: …………………................ 

NIM  :  …………………................ 

Nilai :  …………………................   

Nama Asisten  :  …………………................   

Tanda tangan    : 
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6. Praktikum Kegiatan 2: Mengevaluasi Konsistensi 

Penulisan dan Penyusunan Perumusan Masalah 

Penelitian 
 

6.1. Uraian Materi  

 Perumusan masalah diawali dengan identifikasi masalah yang dapat diperoleh dengan membandingkan antara 

fakta dan teori atau harapan-harapan yang akan datang maupun antara fakta dengan kondisi yang seharusnya 

(normative), sehingga terjadi disparitas (gap) yang dapat dikembangkan sebagai obyek penelitian. Berdasarkan teori 

dan penelitian terdahulu dapat diperoleh identifikasi permasalahan teoritis; sedangkan dari fakta dapat diperoleh 

identifikasi permasalahan riil. Identifikasi permasalahan teoritis (theoritical problem) dapat digali dari literature 

review, expert, professional conference. Identifikasi permasalahan riil (real-world problem/practicalproblem) 

merupakan permasalahan yang digali dari fenomena atau kejadian yang sedang berlangsung dan menarik perhatian 

peneliti melalui observasi maupun hasil seminar. Pembatasan masalah diperlukan bila peneliti hanya memfokuskan 

pada obyek tertentu yang sangat menarik dan penting untuk dikaji.   

 Dari kedua identifikasi permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan penelitian (research problem). 

Rumusan permasalahan penelitian pada umumnya dinyatakan dalam pernyataan kalimat positif yang 

mengemukakan keberadaan disparitas (gap) antara fenomena yang ada dengan kondisi normatif atau teoritis. 

Rumusan permasalahan penelitian pada umumnya bersifat abstrak; sehingga perlu upaya untuk mempermudah 

implementasi pemecahan permasalahan penelitian tersebut.  Untuk itu, lebih lanjut dirumuskan pertanyaan 

penelitian (research question) yang bersifat relatif lebih konkrit (jelas) dan disajikan dalam kalimat tanya (lihat 

Gambar 3 pada Modul 2). 

 Dalam menyusun tujuan penelitian didasarkan pada pertanyaan penelitian (research question) yang bertumpu 

pada perumusan masalah, sehingga tujuan penelitian merupakan formulasi konkrit dari permasalahan. Dengan 

demikian tujuan penelitian harus bisa diukur;  disamping itu masih ada beberapa karakteristik lain yaitu:  

• Bersifat spesifik  

• Melandasi judul penelitian yang akan diteliti  

• Tidak menimbulkan interpretasi lain  

 Adapun kegunaan penelitian merupakan manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian untuk peneliti, 

pengguna (stakeholder) baik yang bersifat praktis, kebijakan maupun metodologi.  

 

6.2. Tujuan Praktikum 

Setelah mengikuti kegiatan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Menemukan identifikasi permasalahan  teori dan riil dari perumusan masalah suatu topic karya ilmiah 

2. Terampil mengidentifikasi permasalahan riil yang sedang berkembang 

3. Terampil mengidentifikasi permasalahan teori yang relevan dengan permasalahan riil 

4. Terampil menyusun perumusan masalah penelitian skripsi 

 

6.3. Pelaksanaan Praktikum 

1. Pengelola praktikum menyediakan skripsi yang akan dievaluasi. 

2. Praktikan diminta untuk melaksanakan evaluasi tentang keberadaan identifikasi permasalahan teoritis (theoritical 

problem) dan permasalahan riil (real-world problem/practicalproblem) yang dijadikan dasar pijakan untuk 
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meluruskan permasalahan penelitian (research problem) dari skripsi. Evaluasi didasarkan Gambar 3 pada Modul 2. 

Sebagai acuan cara mengevaluasi lihat Box 1. 

3. Praktikan diminta untuk memberikan kesimpulan: apakah pertanyaan penelitian diturunkan dari perumusan 

masalah yang didasarkan pada konsep teori, penelitian terdahulu serta kondisi atau fenomena riil?  Apakah 

tujuan telah konsisten dengan perumusan masalah penelitian? 

4. Praktikan diminta memberikan saran perbaikan perumusan masalah dari skripsi yang dievaluasi agar memenuhi 

persyaratan. 

5. Berdasarkan fenomena riil bidang pertanian yang sedang berkembang (up to date) yang telah ditetapkan pada 

praktikum kegiatan 1, Praktikan diminta untuk menyusun perumusan masalah penelitian yang didasarkan pada 

Gambar 3 pada Modul 2.  Perumusan masalah yang disusun merupakan embrio (bahan awal) dari rencana skripsi. 

6. Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah disusun pada kegiatan nomor 5, Praktikan diminta untuk:  

a. Menetapkan topik penelitian rencana skripsi 

b. Membuat pertanyaan dan tujuan penelitian dari rencana proposal penelitian skripsi. 

7. Berdasarkan outline latar belakang yang telah dibuat pada kegiatan praktikum kegiatan 1 dan hasil rumusan 

masalah penelitian yang telah dikerjakan pada kegiatan nomor 5 serta penetapan topic yang telah dilakukan pada 

kegiatan nomor 6.a., Praktikan diminta untuk membuat draft latar belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 1. 

Contoh mengevaluasi perumusan masalah penelitian 

 

II. Deskripsi Naskah 

Judul :  Analisis Tingkat Kesadaran Merek Terhadap Benih Jagung Hibrida P-21 Di Dusun Kendang 

Dukuh Tengah, Desa Kendang Dukuh, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan 

Penulis : Hanna Anggrian Natalia; skripsi S1 PS Agribisnis, FP, UB. 

Narasi : (ditulis ulang sesuai dengan asli) 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Pada dasarnya pengambilan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk sangat subyektif dan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari luar diri konsumen (eksternal) maupun dari dalam 

diri konsumen (internal). Namun demikian, dalam tahapan proses pengambilan keputusan terdapat 

kecenderungan yang mendominasi yaitu perubahan dalam kondisi psikologi konsumen. Kondisi psikologi 

tersebut merupakan faktor internal yang terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap, 

serta kepribadian konsumen (Amirullah, 2002; Ferrinadewi, 2008).  

 Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan penjualan saat ini perusahaan berusaha 

bersaing dalam mempengaruhi konsumen dari sisi psikologinya. Hal ini dapat menjadikan konsumen 

fanatik terhadap merek yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, agar dapat memperoleh atau 

mempertahankan konsumen yang fanatik maka diperlukan penyusunan strategi yang tepat (Sadat, 2009). 

 Eksistensi merek di mata konsumen berbanding lurus dengan kesadaran merek, artinya merek akan 

semakin eksis apabila kesadaran merek yang berada dalam benak konsumen juga semakin tinggi. Menurut 

Peter dan Olson (1999), kesadaran merek merupakan tujuan umum komunikasi untuk semua strategi 

promosi.  Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek untuk membuat merek 

selalu berada dalam ingatan konsumen. Hal ini dapat menjadikan merek tersebut selalu dipertimbangkan 

ketika konsumen dihadapkan pada pilihan untuk melakukan keputusan pembelian.  Perusahaan tentu saja 

akan mendapatkan keuntungan karena hal tersebut dan di lain pihak konsumen juga akan mengetahui 

dengan cepat apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya (Ferrinadewi, 2008). 
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BOX 1. (lanjutan) 
 
Dalam penelitiannya, Safitri (2006) mengaplikasikan teori yang menyebutkan bahwa kesadaran merek 

merupakan key of brand asset atau kunci pembuka untuk masuk kedalam elemen merek lainnya.  

Pendapat lain yang dikemukakan Keller (1993) menyebutkan bahwa kesadaran merek memberikan 

pengaruh penting karena berkaitan dengan kategori produk, pertimbangan kelompok, serta bentuk 

dan kekuatan asosiasi merek pada citra merek.  Disamping itu, kesadaran merek juga mampu 

membedakan pemahaman merek dan mempengaruhi tanggapan konsumen dalam hubungannya 

dengan pesan dan pengenalan merek (Albari dan Pramudito, 2005).  

Sadat (2009) menyebutkan bahwa kesadaran merek terdiri dari tingkatan-tingkatan yang 

menunjukkan keberadaan merek tersebut dalam benak konsumen, yaitu top of mind (puncak pikiran), 

brand recall (mengingat kembali merek), brand recognition (mengenali merek), dan unaware of brand 

(tidak sadar merek).  Diantara tingkatan-tingkatan yang ada, setiap perusahaan harus menempatkan 

mereknya pada level kesadaran yang paling tinggi (top of mind).  Dengan berada pada level tersebut, 

maka tujuan perusahaan dapat lebih mudah untuk dicapai. 

Menurut sumber yang sama, beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan tingkat 

kesadaran merek yang tinggi antara lain merek tersebut akan menjadi sumber pengembangan 

asosiasi, familiar, menimbulkan komitmen, dan selalu dipertimbangkan.  Merek dengan tingkat 

kesadaran tinggi memungkinkan pengembangan berbagai asosiasi secara lebih mudah karena telah 

dikenal baik oleh pelanggan.  Kesadaran merek akan mendorong rasa suka pelanggan akan merek 

tersebut karena pelanggan akan sangat akrab dan bahkan menjadi “evangelist” dalam aktivitas sehari-

harinya.  Disamping itu, kesadaran merek yang tinggi memungkinkan keberadaan merek dapat 

dengan mudah dideteksi oleh pelanggan sehingga mendorong komitmen pembeliannya.  Hal ini 

disebabkan oleh promosi secara luas terhadap merek tersebut, kredibilitas, jaringan distribusi yang 

luas, serta manajemen merek yang dikelola dengan baik.  Pelanggan akan selalu mempertimbangkan 

merek-merek yang berada pada tingkatan puncak pikiran sebelum memutuskan pembelian terhadap 

produk tertentu. 

Secara umum tingkat kesadaran yang tinggi dalam benak pelanggan yang menggunakan merek, 

akan membuat pelanggan tersebut cenderung mempertahankan merek dan tidak mudah beralih ke 

merek lainnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini ingin digali apakah merek yang banyak digunakan 

selalu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran yang tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penting 

bagi PT. DuPont Indonesia untuk mengetahui dimanakah posisi benih jagung hibrida merek P-21 

dalam benak konsumen. Selanjutnya perlu dianalisis faktor apa saja yang dapat memberikan 

kontribusi terhadap konsumen, yaitu melalui profil petaninya. Dengan demikian, perusahaan dapat 

menemukan strategi baru guna membuat ataupun mempertahankan merek tersebut untuk selalu 

berada pada tingkatan teratas. 

         Adapun indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesadaran merek jagung hibrida P-21 

adalah tingkat pengenalan ciri-ciri merek jagung hibrida P-21 pada saat sebelum ditanam, tingkat 

pengenalan ciri-ciri fisik merek jagung hibrida P-21 pada saat fase vegetatif, pada saat fase 

reproduktif, pada saat panen, serta tingkat pengenalan terhadap daya tahan yang dimiliki oleh P-21. 

Profil petani yang ada ditinjau dari identitas/karakteristik responden dalam penelitian yang 

diturunkan dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen seperti disebutkan oleh 

Kotler (2000; dalam Amirullah, 2002) pada Sub Bab 2.3.3. Dengan seluruh indikator yang digunakan, 

maka diharapkan dapat diketahui langkah-langkah yang dapat ditempuh perusahaan selanjutnya. 
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BOX 1. (lanjutan) 
 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah tingkat kesadaran merek petani atas benih jagung hibrida P-21? 

2. Bagaimanakah hubungan antara tingkatan kesadaran dengan profil petani? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis tingkat kesadaran merek petani atas benih jagung hibrida P-21 baik per indikator 

penelitian maupun  secara keseluruhan indikator penelitian. 

2. Menganalisis hubungan antara tingkatan kesadaran merek pada tiap-tiap tingkatan dengan profil 

petani. 

II. Analisis 

2.1. Perumusan masalah penelitian 

Naskah perumusan masalah secara garis besar terdiri atas: (1) identifikasi permasa-lahan teori; (2) 

identifikasi permasalahan riil, dan (3) perumusan masalah penelitian.  Hasil analisis sebagaimana yang 

terdapat pada tabel berikut:  

No. Karakteristik Latar Belakang Tertuang pada: Kata kunci: 

1. Identifikasi permasalahan teori (theoritical 

problem)  

1 Dasar pengambil-an 

keputusan; faktor internal & 

eksternal 

2 Strategi melalui sisi psikologi 

3 & 4 Kesadaran merek 

5 Tingkatan kesadaran merek 

2. permasalahan riil (real-world 

problem/practicalproblem) yang dijadikan 

dasar pijakan untuk meruluskan dari skripsi 

8 Cirri merek jagung hibrida 

3. permasalahan penelitian (research 

problem) 

7 Tingkat kesadaran dan profil 

petani  

4. Pertanyaan penelitian (research question) 9  

 

 

2.2. Tujuan penelitian 

Rumusan pernyataan tujuan ke-1 dan rumusan pertanyaan penelitian nomor 1 ialah tentang jenjang 

tingkat kesadaran.  Sedangkan rumusan pernyataan tujuan ke-2 dan rumusan pertanyaan penelitian 

nomor 2 adalah tentang hubungan antara tingkat kesadaran dan profil konsumen. 

 

 

III. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang terdapat pada tabel analsis diatas, maka susunan 

rumusan masalah penelitian telah sesuai dengan Gambar 3 Modul 2. 

2. Tujuan telah konsisten dengan pertanyaan penelitian 
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6.4. Laporan Praktikum (Lembar kerja) 

1. Judul Skripsi yg dievaluasi: 

 

2. Analisis 

2.1. Perumusan masalah penelitian 

No. Karakteristik Latar Belakang Tertuang pada: Kata kunci: 

1. Identifikasi permasalahan teori (theoritical 

problem)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. permasalahan riil (real-world 

problem/practicalproblem) yang dijadikan 

dasar pijakan untuk meruluskan dari skripsi 

  

3. permasalahan penelitian (research 

problem) 

  

4. Pertanyaan penelitian (research question)   

 

2.2. Tujuan penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kesimpulan 
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4. Saran perbaikan perumusan masalah dari skripsi yang dievaluasi agar memenuhi persyaratan 

(bila halaman kerja ini tidak cukup, praktikan dapat menggunakan tambahan kertas lain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Draft rumusan masalah penelitian dari rencana penelitian skripsi 

(bila halaman kerja ini tidak cukup, praktikan dapat menggunakan tambahan kertas lain) 
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6. Topik atau judul rencana penelitian skripsi  

 

 

 

 

7. Rumusan pertanyaan dan tujuan penelitian yang relaras dengan perumusan masalah penelitian  
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8. Draft latar belakang yang selaras dengan topic dan perumusan masalah penelitian rencana skripsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikum 

Tanggal     :  …………………................ 

Nama Praktikan: …………………................ 

NIM  :  …………………................ 

Nilai :  …………………................   

Nama Asisten  :  …………………................   

Tanda tangan    : 


