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PROSEDUR PENELITIAN: LANGKAH DEMI LANGKAH

Membuat Pendahuluan Skripsi, Tesis, Disertasi atau Proposal

Kali ini kita akan mengembangkan outline pendahuluan sesuai dengan susunan yang

sering dipakai di berbagai institusi pendidikan pada umumnya. Meskipun pada

kenyataannya, fleksibilitas lah yang lebih menentukan arah pengembangan outline

pendahuluan tersebut, mengingat jenis dan ragama sasaran dan audien dari hasil

penelitian itu sendiri pada nantinya.

Membuat Pendahuluan

Saya pernah membaca di salah satu artikel yang saya temukan internet, bahwa

pendahuluan setidaknya menjadi pertanyaan berikut ini.

What is this?

 Why am I reading it?

 What do you want me to do?

Kurang lebihnya jawaban yang harus Anda lakukan dalam membuat sebuah

pendahuluan skripsi, tesis, atau disertasi atau juga yang masih berupa proposal.

Set the context – lengkapi dengan informasi-informasi yang umum seputar ide pokok

sehingga mampu mengondisikan pembaca mendapatkan rasa dari apa yang kita bahas,

serta dari pembacaan informasi tersebut ciptakan mereka mendukung apa yang sedang

Anda teliti.

State why the main idea is important – Tuliskan dengan membayangkan pembaca

pendahuluan penelitian Anda peduli terhadap apa yang Anda teliti dan menanti

kelanjutan dari penelitian Anda.

State your thesis/claim – karang barang satu atau dua kalimat yang menyatakan posisi

atau kedudukan Anda menghadapi masalah yang menjadi topik dalam penelitian

Anda.
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Kadangkala dalam penelitian dijumpai penulisan definisi istilah atau definisi

operasional yang bertujuan untuk menggiring pembaca dapat memahami situasi yang

kita ciptakan. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan tingkat kepentingan apa yang

menjadi topik penelitian. Ditutup dengan batasan-batasan yang menjadi ruang lingkup

dalam penelitian serta action apa saja yang diberikan dalam penelitian tersebut.

Struktur pendahuluan sendiri dapat dilihat pada jenis-jenis proposal yang saya

sebutkan pada bagian lain. Silahkan dilihat pada struktur proposal penelitian lapangan

(kualitatif/kuantitatif), kajian pustaka maupun penelitian pengembangan.

Apa yang saya jelaskan di atas merupakan sebuah gambaran pendahuluan yang

sangat umum. Untuk penelitian yang lebih khusus diperlukan struktur tambahan guna

menyampaikan gagasan penelitian.

Semoga bermanfaat.

Sumber:

http://supermahasiswa.multiply.com/journal/item/5/Sukses_Membuat_Proposal_Penel

itian


