
HIPOTESIS 
1. MODEL HIPOTESIS 

Hipotesis secara sederhana adalah pernyataan tentang “tindakan (X) dan akibatnya (Y)” (sebab-akibat) 

karena alasan ilmiah tertentu (Z) yang diberi dalam bentuk bagan berikut. 

"If— [I do this] –, then – [this] — will happen because — [this] — " 

"Jika – [X dilakukan] –, maka peristiwa [Y] – akan terjadi karena – [Z]— " 

atau 

"Peristiwa [Y] akan terjadi, jika – [X dilakukan] karena – [Z]— " 
 

Tindakan 

Jadi analisis harus dilakukan dengan cermat tentang apa yang akan terjadi (Y), jika sesuatu 

tindakan/masukan (X) dilakukan berdasarkan pertimbangan (fakta) ilmiah (Z). 

 

Contoh 

* "If I put a plant in red light instead of normal sunlight, then the plant will not grow as fast." 

 

atau 

* "Pertumbuhan suatu tanaman akan terhambat [Y] jika tanaman tersebut ditempatkan dibawah cahaya 

merah" 

 

Komentar 

Pernyataan diatas belum lengkap karena pertimbangan/alasan (reasoning) ilmiah [Z] tidak disertakan, 

sehingga perlu perbaikan, mis dengan alasan Z berikut. 

* "Pertumbuhan suatu tanaman akan terhambat jika tanaman tersebut ditempatkan dibawah cahaya 

merah karena kekurangan energi cahaya dari spektrum lain " 

 

Pernyataan diatas, setelah penetapan tanaman yang akan diteliti dan studi literatur, harus dipoles lagi 

supaya menjadi suatu hipotesis yang tegas dan memberikan dan peluang untuk hipotesis ditolak 

seperti berikut ini. 

* "Pertumbuhan tanaman kedelai var. Wilis yang ditempatkan dibawah cahaya merah dapat 

terhambat dengan penurunan ketersediaan energi spektrum lain dari cahaya (400-700 nm) " 

 

2. Langkah Pembentukan Hipotesis 
1. Pilihlah suatu topik problematik 

Topik problematik atau masalah dapat masalah nyata di lapangan atau permasalahan yang berasal dari hasil 

penelitian sebelumnya atau tinjauan pustaka.  Jadi hipotesis timbul dari masalah atau permasalahan, jangan 

mengada-ada, karena pemilihan topik masalah sangat penting dalam perumusan hipotesis (what is the problem? 

or is there any problem). 

Contoh.  Tanaman membutuhkan cahaya dari spektrum tertentu (biru dan merah) untuk dapat hidup dan 

berkembang dengan baik (ini fakta).  Tanaman jagung yang ditanam dalam rumah plastik yang terbuat dari plastik 

berwarna merah tidak tumbuh baik (ini mungkin masalah yang dihadapi oleh seorang petani). 

Suatu hipotesis adalah suatu pernyataan tentang sebab-akibat yang didukung oleh cukup fakta (tidak sekedar 

dugaan) yang umumnya direncakan untuk diteliti sehingga pernyataan tersebut dapat diuji. 

2. Evaluasi masalah tersebut 
Sebelum melangkah lebih jauh, tanyakan apakah masalah tersebut penting? (is the problem important?), dari segi 

kehidupan atau ilmiah, untuk apa memecahkan masalah yang tiada gunanya. 

3. Pikirkan pemecahan masalah tersebut 
Apakah ada suatu cara untuk memecahkan masalah atau permasalahan tersebut (what is an alternative solution 

of the problem? or how to solve the problem) adalah landasan dasar perumusan hipotesis dan memerlukan cara 

berpikir sistem untuk merangkai jalinan hubungan antara satu dengan yang lain yang menyangkut masalah 

tersebut. 

4. Pikirkan tentang sebab-akibat 
Dengan pembentukan rangkain jalinan hubungan yang menyangkut masalah, beberapa alternatif penyebab 

masalah dapat diidentifikasi.  Ini perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan hasil-hasil penelitian, dan penetapan 

penyebab masalah untuk diuji adalah yang didukung fakta paling kuat.  Ini menjadi dasar perumusan hipotesis 

dan penetapan tujuan dari penelitian.  Rumusan hipotesis perlu diuji dengan pertanyaan, apakah benar [Y] yang 

dipertimbangkan akan terjadi jika tindakan [X] terjadi atau dilakukan (IF, THEN statement). 
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Contoh. Apakah benar jika tanaman ditempatkan dibawah sinar merah (IF statement), tanaman tidak akan 

tumbuh dan berkembang dengan baik atau normal ?. 

5. Rumusan Hipotesis.   

Buatlah pernyataan tentang sebab (X) akibat (Y) dari masalah tersebut dalam kalimat yang memberikan arah 

rancangan penelitian sebagaimana disajikan diatas. 

Contoh. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan terhambat dengan penempatan tanaman dibawah cahaya 

merah yang berhubungan dengan peniadaan energi spektrum lain dari cahaya (400-700 nm). 

6. Periksa ulang 
Apakah pernyataan JIKA (IF statement) dapat diuji ?, apakah itu cukup spesifik?, apakah itu sesuatu yang dapat 

diteliti?, apakah itu memberikan sumbangan baru/asli (original)?, dan informasi apakah yang diperoleh tentang 

penyebab fenomena? 

Contoh.  Warna cahaya berhubungan dengan panjang gelombang dan energi, karena itu perubahan warna cahaya 

dapat berpengaruh pada tanaman.  Cahaya dari panjang gelombang tertentu dapat diisolasi melalui pengguaan 

naungan plastik transparan dengan warna yang dikehendaki (mis. merah). 

Hipotesis dicirikan oleh penggunaan kata “dapat” dalam kalimat yang memberikan peluang untuk hipotesis ditolak dan 

untuk mengingatkan kita akan aspek yang luput dari perhatian (tidak ada yang sempurna).   

 

Kalimat berikut menggunakan kata “dapat” tetapi tidak dalam bentuk pernyataan hipotesis yang mengisyaratkan cara 

pengujian. 

1. Coklat dapat mengakibatkan jerawat 

2. Garam dalam tanah dapat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman 

3. Pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi temperatur 

4. Sinar ultraviolet dapat mengakibatkan kangker kulit 

Temperatur dapat mengakibatkan daun berubah warna 

 

Pernyataan lain yang bersifat prediksi dan kesimpulan dan bukan hipotesis adalah sebagai berikut. 

1. “Pohon akan berubah warna pada suhu rendah” – adalah pernyataan prediksi.   

2. “sinar ultraviolet mengakibatkan kanker kulit” –  dapat merupakan kesimpulan.   

 

Formalisasi bentuk hipotesis adalah salah satu cara untuk mencegah kesalahan dalam perumusan hipotesis sebagaimana 

telah ditujukkan sebelumnya da disajikan lagi berikut ini. 

 

3. Deskripsi Komponen Hipotesis 
1. Apakah X dan Y (What is X and Y) 

Sinar ultraviolet dapat mengakibatkan kanker kulit 

X = sinar ultraviolet & Y = kanker kulit 

Temperatur dapat mengakibatkan daun berubah warna 

X = temeratur & Y = berubah warna 

 

2. Perumusan dengan kata Jika (If) dan maka (then) 
Jika Y (kanker kulit) berhubungan dengan X (sinar ultraviolet), maka orang yang terpapar ke sinar UV yang tinggi akan 

terkena kanker kulit dengan tingkat frekuensi yang tinggi. 

 

Jika Y (perubahan warna daun) berhubungan dengan X (temperatur), maka pemaparan tanaman pada temperatur rendah 

akan mengakibatkan perubahan warna daun 

 
Contoh Perumusan Hipotensis 

 

Problematik.  Seorang pekerja pada suatu usaha tambak ikan memperhatikan bahwa ikan forel (trout) diserang kutu lebih 

banyak pada musim panas, saat tinggi air dalam tambak rendah, dari musim lain.  Pekerja tersebut ingin mempelajari mengapa 

demikian, dan mengumpulkan informasi mengenai kutu tersebut yang membawa pada suatu asumsi bahwa jumlah oxigen (O2) 

adalah penyebabnya kutu tersebut.  Ikan yang mengalami stres oxigen cenderung lebih rentan terhadap penyakit dan parasit.   

 

1. What is the problem 

Ikan forel (trout) diserang kutu lebih banyak pada musim panas, saat tinggi air dalam tambah rendah 

2. Why, What is the possible cause 

Why it happens, pekerja tersebut ingin mendapatkan penyebabnya 

Pengamatan pekerja membawa pada suatu pemikiran bahwa jumlah oxygen adalah penyebabnya — ikan yang mengalami 

stress oxygen cenderung lebih rentan terhadap penyakit dan parasit 

3. Perumusan Hipotesis Tentatif 

Pekerja tersebut mengusulkan hipotesis umum; 

Tinggi permukaan air dalam tambak mempengaruhi jumlah kutu yang menyerang ikan forel pelangi 

“Water levels affect the amount of lice suffered by rainbow trout.” 

Ini adalah suatu hipotesis umum yang cukup baik, tapi itu tidak memberi panduan untuk rancangan penelitian atau 
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percobaan, dan harus ditata untuk memberikan sedikit arahan. 

4. Revisi Rumusan Hipotesis 

“Ikan forel pelangi menderita lebih banyak kutu saat permukaan air rendah” 

Sekarang arahan nampak, tapi hipotesis tersebut tidak sungguh-sungguh “testable” (dapat diuji), sehingga tahap akhir 

perumusan hipotesis diperlukan untuk memberikan arahan dalam rancangan suatu percobaan. 

 

5. Hipotesis 

“Ikan forel pelangi menderita banyak kutu pada tingkat air yang rendah akibat penurunan kandungan oxygen 

dalam air”. 

atau 

“Ikan forel pelangi dapat diserang banyak kutu dengan penurunan tingkat permukaan air tambak yang 

mengakibatkan kandungan oxygen dalam air yang rendah” 

Apakah benar bahwa kutu air meningkat dengan penurunan tingkat permukaan air tambak adalah akibat penurunan 

kandungan oxygen dalam air? 

 

Jika X (tinggi air) berhubungan dengan Y (ikan forel pelangi yang menderita banyak kutu) akibat kandungan oxygen yang 

rendah, maka  

- peningkatan tinggi permukaan air tambak akan membawa pada peningkatan konsentrasi oxygen dalam air dan 

- peningkatan konsentrasi oxygen dalam air akan mengurangi ikan yang tererang kutu. 

 

Dengan demikian 

Perlakuan: tinggi permukaan air dalam tambak 

Pengamatan: (1) jumlah ikan yang terserang kutu dan/atau jumlah kutu pada ikan, dan (2) konsentrasi O2 dalam air 

 

 
BUATLAH SUATU RUMUSAN HIPOTESIS 

Rumusan Hipotesis 

 

Fakta Pendukung 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Sebagai contoh 

Rumusan Hipotesis 

Peningkatan tinggi permukaan air dalam kolam dapat mengurangi serangan kutu air pada ikan forel akibat 

peningkatan ketersediaan oxygen dalam air. 

 

Fakta Pendukung 

1. Ikan forel banyak terserang penyakit kutu pada musim kemarau dengan tinggi permukaan air dalam tambah yang 

rendah 

2. Kandungan oxygen dalam air tambak berkurang dengan penurunan tinggi permukaan air dalam tambak 

3. Ikan forel yang kekurangan oxygen rentan terhadap serangan kutu 

4. Kutu air berkembang pesat dalam air dengan kandungan oxygen yang rendah 

5. Sirkulasi air tambak pada musim kemarau sangat rendah akibat keterbatasan air yang mengakibatkan kandungan 

oxygen air yang rendah 

6. Penurunan tinggi permukaan air tambak dengan jumlah ikan yang tetap mengakibatkan pengurasan oxygen air  

 

 

 


