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PENGERTIAN

� Anggapan dasar adalah sebuah titik tolak 
pemikiran yang kebenarannya diterima oleh 
penyelidik (Winarno Surakhmad)

� Merupakan sesuatu yang tdk perlu dipersoalkan 
atau dibuktikan lagi kebenarannya bagi masalah atau dibuktikan lagi kebenarannya bagi masalah 
yang akan diteliti pada masa itu.

� Fungsi asumsi dlm skripsi merupakan titik pangkal 
dlm rangka penulisan skripsi. Asumsi dapat 
berupa teori, evidensi-evidensi dan dapat pula 
pemikiran peneliti sendiri



� Asumsi harus dirumuskan dlm kalimat 
deklaratif, BUKAN kalimat tanya, kalimat 
menyuruh, kalimat menyarankan atau 
kalimat mengharapkan.

� Asumsi sebagai dasar berpijak yang kukuh 
bagi masalah yang sedang diteliti

Asumsi untuk mempertegas variabel yang � Asumsi untuk mempertegas variabel yang 
menjadi pusat perhatian

� Asumsi dirumuskan sbg landasan bagi 
hipotesis



CARA MENENTUKAN ASUMSI 

PENELITIAN

� Asumsi dasar, postulat atau anggapan dasar 
harus didasarkan atas kebenaran yang telah 
diyakini oleh peneliti.

� Bahan pendukung asumsi, peneliti melakukan 
studi kepustakaan utk mengumpulkan teori-teori studi kepustakaan utk mengumpulkan teori-teori 
dari buku maupun penemuan dari penelitian



CONTOH JUDUL PENELITIAN:

PENERAPAN PROGRAM PEMBELAJARAN 
INDIVIDUAL DALAM PELAJARAN MENULIS 

PERMULAAN

(PTK terhadap siswa kls 1 SD Cileunyi 1 

kec. Cileunyi Kab. Bandung)
VARIABEL BEBAS : Program Pembelajaran Individual

VARIABEL TERIKAT : Pelajaran MenulisVARIABEL TERIKAT : Pelajaran Menulis

Anggapan Dasar yang dapat dirumuskan:

1. Adanya masalah dlm pelajaran menulis.

2. Masalah tersebut sifatnya individualistis pada siswa 
kelas 1

3. Pentingnya pendekatan individual melalui PPI dalam 
mengatasi masalah menulis permulaan



CONTOH ANGGAPAN DASAR

� Kebutuhan siswa kls 1 SD yang sangat beragam dan 
bersifat individual menuntut perhatian serta penanganan 
yang baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka

� Layanan pendidikan dalam pelajaran menulis permulaan 
yang kurang tepat akan sangat berpengaruh dan tidak 
menguntungkan bagi kelangsungan pendidikan dan 
pengembangan potensi yang dimiliki anakpengembangan potensi yang dimiliki anak

� Program pembelajaran individual (PPI) adalah salah satu 
model atau pendekatan pembelajaran menulis 
permulaan yang dapat mempertemukan masalah 
menulis permulaan dengan kebutuhan anak secara 
individual



CONTOH JUDUL PENELITIAN:

STUDI TENTANG PERANAN ORANG TUA

TERHADAP PILIHAN PROFESI ANAK SMA

SE KABUPATEN BANDUNG

Anggapan Dasar yang dapat dirumuskan:

1. Hubungan antara anak dengan orang tua cukup erat

2. Anak tahu keadaan orang tuanya (pendidikan, 2. Anak tahu keadaan orang tuanya (pendidikan, 
pekerjaan, cita-cita terhadap dirinya, dsb)

3. Anak SMA sudah memahami berjenis-jenis profesi yang 
ada


