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LATAR BELAKANG MASALAH DAN IDENTIFIKASI MASALAH*
Cholisin@
PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan identifikasi masalah merupakan bagian dalam pendahuluan dari penulisan TAS. Bagian pendahuluan terdiri :
	Latar Belakang Masalah  
	Identifikasi Masalah 
	Pembatasan Masalah 
	Rumusan Masalah 
	Tujuan Penelitian
	Manfaat Penelitian 
	Batasan Pengertian


Dalam uraian mengenai latar belakang masalah pada dasarnya menunjukkan bahwa secara logiko-empiris memang ada masalah. Masalah dapat ditunjukkan secara logis maupun empirik. Masalah bukan sesuatu yang imajinatif atau seakan-akan ada masalah. Dalam latar belakang masalah juga ditunjukkan bahwa masalah itu penting secara obyektif. Oleh karena itu, pembahasan dalam makalah ini, akan diawali dengan uraian mengenai konsep masalah, pentingnya masalah, masalah yang layak untuk diteliti, bagaimana konstruksi latar belakang masalah dan identifikasi masalah.
APA MASALAH ITU ?
Dalam pengertian umum, masalah penelitian adalah suatu pertanyaan atau pernyataan yang menyatakan tentang situasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian. Secara lebih spesifik, masalah penelitian merupakan pertanyaan yang menanyakan hubungan antar variabel penelitian. Pengertian lain menunjukkan bahwa masalah merupakan kesenjangan das sollen dengan das sain. Masalah juga dapat dikatakan sebagai kesenjangan antara teori dan praktik.

Menurut Lincoln dan Cuba (Moleong, 1996:62) “masalah penelitian adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan”.  Faktor yang berhubungan itu dapat berupa konsep, data empirik, pengalaman, atau unsur  lainnya. Dengan kata laian masalah adalah hubungan antara dua (beberapa) variable yang tidak atau belum jelas . Tujuan penelitian adalah memecahkan masalah.
Rumusan masalah sangat  tergantung pada tujuan penelitian. Pada penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan masalah, maka pertanyaannya standar yaitu berkenaan dengan what, who, why, where, when, dan how-nya obyek penelitian. Sedangkan pada penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk memperoleh  informasi tentang apakah perubahan suatu variaberl mempengaruhi perubahan variable lain. Maka pertanyaan biasanya berkaitan untuk memperoleh informasi terutama mengenai  pengaruh.  Misalnya : Bagaimanakah pengaruh pembelajaran aktif dan penggunaan media CD interaktif   dalam pembelajaran PKn terhadap pembentukkan karakter demokratis pada peserta didik di SMP Negeri 2 Mlati Sleman Yogyakarta.
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PENTINGNYA MASALAH
Masalah merupakan sesuatu yang penting dan sentral dalam penelitian. Penting, karena penelitian tidak mungkin dapat dilakukan tanpa ada masalah. Dikatakan sentral, karena nyaris dalam seluruh tahapan penelitian , seperti latar belakang masalah , tujuan penelitian, kajian teori, penyusunan instrumen penelitian, kesimpulan, saran dan sebagainya, semuanya akan bermuara dari permasalahan yang telah terlebih dahulu dirumuskan. 

MASALAH YANG LAYAK UNTUK DITELITI
Pemilihan masalah dalam penelitian sering terjadi semata –mata atas pertimbangan minat peneliti atau bersifat subyektif. Masalah penelitian yang  demikian tentunya tidak layak untuk diteliti. Karena dalam  penelitian ilmiah, ada beberapa patokan untuk menentukan  suatu masalah layak diteliti atau tidak (Bagong Suyanto, dkk, editor, 1995 : 24-25) yaitu:
	Masalah penelitian hendaknya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan menggunakan terminologi atau kosepsi-konsepsi ilmu sosial yang baku. Tentunya hal ini dapat dimengerti karena akan lebih mengarahkan pada jawaban yang diharapkan.

Masalah yang dirumuskan hendaknya dapat diuji secara empirik melalui aktivitas penelitian dilapangan.
Masalah yang dirumuskan hendaknya up to date, memiliki nilai keaslian dan sejauh mungkin menghindari terjadinya duplikasi topik penelitian.
Disamping patokan di atas, hendaknya masalah penelitian yang diajukan memiliki nilai penelitian. Nilai penelitian dalam arti merupakan sesuatu yang penting atau bahkan sangat mendesak untuk dikaji.

KONSTRUKSI LATAR BELAKANG MASALAH 

Di dalam bagian ini dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan/yang seharusnya  dan kenyataan,  kesenjangan teoretik dengan  praktik yang melatarbelakangi masalah yang diteliti. Di dalam latar belakang masalah ini juga dipaparkan secara ringkas teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar dan diskusi ilmiah ataupun pengalaman/pengamatan pribadi yang terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti. Disamping itu perlu dikemukakan pentingnya (rasionalitas) masalah yang ada untuk dilakukan penelitian.

Pentingnya memaparkan teori dan hasil penelitian untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa sosial karena kedua hal ini merupakan instrumen ilmu pengetahuan. Instrumen ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah logika atau rasionalitas dan observasi atas fakta-fakta. Ilmu sosial harus merupakan logiko-empiris. Teori-teori sosial merupakan unsur  logika ilmu sosial. Penelitian sosial merupakan unsur empiriknya. Teori sosial membantu peneliti menentukan hubungan secara logis. Penelitian sosial menginformasikan apakah hubungan secara logis itu terjadi dalam realitas (Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 1989 :16).

Dengan konstruksi pemaparan latar belakang masalah seperti di atas, maka masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang kokoh. 


IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam identifikasi masalah, dipaparkan seluruh masalah yang ditemukan dalam latar belakang masalah. Oleh karena itu harus dihindari memunculkan masalah yang tidak memiliki landasan/pijakan dari latar belakang masalah. Bagian identifikasi masalah ini memiliki fungsi untuk menunjukkan bahwa banyak masalah yang dapat diangkat menjadi masalah penelitian. 

Namun karena keterbatasan waktu, biaya,  kemampuan dan minat peneliti serta tingkat urgensi masalah itu untuk dikaji/diteliti, maka peneliti akan membatasi pada masalah – masalah tertentu untuk diteliti. Bagian ini disebut sebagai pembatasan masalah.

Dari pembatasan masalah, maka kemudian dilanjutkan perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya. Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subjek penelitian. 

Setelah rumusan masalah kemudian dilanjutkan memaparkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan rumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

PENUTUP
Semoga makalah yang sederhana ini dapat sedikit memberikan gambaran tentang latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Sebenarnya masalah itu banyak berserakan di sekitar kita. Tetapi untuk memilih masalah yang layak untuk diteliti ada prosedur yang hendaknya di lewati yaitu memaparkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Untuk itu diperlukan peningkatan keakraban dan kepekaan terhadap bidang keahlian serta memperkaya pengalaman dan pengamatan.
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