Seminar Skripsi

Apa yg Harus ada di: 2.1. Kajian Teori

Apa yg Harus ada di: 2.2. Kerangka Berpikir

1. Definisi Variabel.
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a. Ungkapkan definisi2 ttg variabel (min. 3) dari
tokoh/teori berbeda,
b. buat perbandingan diantara definisi2 tsb,
c. tentukan definisi yg dipakai serta alasannya.
Penentuan:
1. Teori yg terbaru
2. Teori yg lebih relevan utk masalah yg diteliti
3. Teori yg lebih komprehensif.

- Usahakan menuliskan definisi dlm bhs asli (kutipan
langsung) terlebih dahulu, utk menghindari
kesalahan interpretasi.
- JANGAN membuat kesimpulan dari definisi2.

Sistematika Penulisan Bab II
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kajian Teori
2.2. Kerangka Berpikir
2.3. Hipotesis

Apa yg Harus ada di: 2.1. Kajian Teori

Skema kerangka berpikir:
•
•
•
•
•
•

Harus spesifik sesuai dgn permasalahan yg diteliti.
Kotak menunjukkan hal atau variabel yg ingin diungkap.
Panah menunjukkan dugaan hubungan antar variabel.
Korelasi/hubungan : variabel 1 ↔ variabel 2
Pengaruh : IV → DV
Tidak perlu pakai warna

Skema Kerangka Berpikir (berikan perbaikan)
MAHASISWA BARU PERANTAU

- Dari teori yg dipilih, jelaskan setiap komponen/ aspek/
dimensi penyusun variabel.
- JANGAN pakai dari teori yg berbeda.

3. Faktor2 yg mempengaruhi variabel.
Jelaskan secara rinci apa saja faktor yg mempengaruhi variabel & bgmn pengaruhnya masingmasing.
Jelaskan secara singkat mengenai konteks atau
populasi dari fenomena yg diteliti.
Misal: remaja  batasan, tugas perkembangan

Apa yg Harus ada di Bab 2

Penulisan Kajian Teori di Bab 2

2.1. Kajian Teori:
•Berisi:

• Urutan pemaparan tergantung jenis hubungan:

• Gunakan literatur dari sumber pertama/aslinya;
JANGAN dari skripsi apalagi situs/blog.

Berisi ttg alur yg terjadi antar variabel (dinamika hub. variabel)
menggunakan teori yg dipilih oleh peneliti beserta gambar
skema berpikir dari kerangka berpikir tsb.
• Keseluruhan disusun menurut alur logika berpikir ilmiah sehingga
dpt dimunculkan pernyataan ilmiah sbg hipotesis yg hendak diuji.
 Masukkan referensi yg relevan

2. komponen, aspek, atau dimensi variabel.

4. Penjelasan konteks/populasi.

1. definisi2 ttg variabel penelitian,
2. dimensi2 pembentuk variabel, &
3. faktor2 yg mempengaruhi variabel.
4. Pemaparan ttg konteks/populasi.

2.2 Kerangka Berpikir

• Korelasional
o Tuliskan dahulu variabel yg disebutkan pertama.

• Pengaruh
o Tuliskan DV (variabel terikat) terlebih dahulu.

• Paparkan hal-hal yg penting saja & berguna utk:
1. Penyusunan alat ukur
2. Kontrol variabel sekunder
3. Pembahasan hasil

KECERDASAN EMOSIONAL

PENYESUAIAN SOSIAL

HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN PENYESUAIAN SOSIAL
PADA MAHASISWA BARU PERANTAU

2.3. Hipotesis
• Berisi hipotesis/dugaan penelitian yg akan diuji.
 korelasional & pengaruh

• alur logika berpikir ilmiah sudah ada di dalam kerangka
berpikir, sehingga dugaan sudah dapat dibuat.
• Hipotesis one-tail – hipotesis two-tail  berdasarkan
kerangka berpikir

• Pastikan definisi & teori yg dipakai, apakah bersifat:
• Spesifik (situasional, state)  hanya berlaku pada situasi/kondisi ttt
• General (tendency, trait)  berlaku sebagian besar situasi
• Apa perlunya?
menentukan bagaimana mengukurnya.
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