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MENULIS SKRIPSI  
(TINJAUAN UMUM) 



PRINSIP DASAR: 
 

“Pahami Pendekatan” 
- Objektif, Konstruktivis, Kritis – 

 
“Konkret/apalikatif/menjelaskan 

proses” 



JUDUL 

• Baru  

• Minat 

• Manfaat 

• Menarik 

• Mencerminkan isi (hrs ada metodenya, 
objek/subjek, tujuannya) 

 

 



Contoh JUDUL 

MODEL PUBLIC RELATIONS DI INDONESIA 

(Studi Deskriptif Kualitatif tentang Model PR 
pada Manajer PR di Indonesia) 

 

Atau 

Studi Deskriptif Kualitatif tentang Model PR 
pada Manajer PR di Indonesia 



LATAR BELAKANG MASALAH 

• Deskripsi tentang “Mengapa masalah menarik 
diteliti?” 

• Discrepancy/kesenjangan/ketidakcocokan/keti
daksesuaian antara tataran konseptual/teoritis 
dan empiris 

• Deskripsi singkat 5W+1H 

• Didukung Data (data lapangan/pre-research; 
literature review; penelitian terdahulu) 



Tinjuan Pustaka 

Yang sering terjadi: 

- Hanya ‘copy paste’/sitasi’ deskripsi teori & 
konsep, tdk mencoba: menjelaskan 
bagaimana teori & konsep itu diterapkan dlm 
penelitian.  

- Kerangka Pemikiran bukan hasil teoritisi 
menjawab masalah 

- Hipotesis tiba-tiba muncul 



Contoh yg hrs dihindari 

2.1. Pengertian Komunikasi 

2.2. Komunikasi Massa 

2.3. Teori Uses & Gratifications 

2.4. Fungsi Public Relations 

 

Untuk apa?????? 



TINJAUAN PUSTAKA 
“Analisis Wacana tentang representatif gender dan seksualitas 

di Media Massa Indonesia” 
Maka Tinjauan pustaka (kerangka teori) mestinya berisi: 

1. Deskripsi  konstruksi gender dan seksualitas dalam 
masyarakat; 

2. Bagaimana struktur sosial memengaruhi konstruksi 
individu-individu;  

3. Posisi media sebagai agen konstruksi dalam struktur sosial 
tersebut; 

4. Bagaimana konstruksi media bisa memengaruhi konstruksi 
masyarakat;  

5. Penjelasan tentang relasi media dan struktur tertentu dan 
kaitannya untuk menggunakan analisis wacana.  

6. Penjelasan ini, selanjutnya, disintesiskan unt menghasilkan 
model/bagan kerangka berpikir/teori tertentu. 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Sintesis Teori-Konsep-Data Lapangan-Penelitian 
Pendahuluan 



Penelitian Pendahuluan 
• Jangan hanya deskripsi penelitian orang lain 

• Jangan fokus dari Skripsi 

 

Mesti: 

• Anda narasikan: apa yg anda adopsi, apa yg 
tidak, apa kelebihan penelitian anda 
dibanding penelitian pendahulu, apa 
kekurangan penelitian pendahulu 

• Sumber dari penelitian yg dipublikasikan: 
jurnal, seminar2, buku referensi/monograf 



MASALAH-MASALAH DALAM 
METODOLOGI 

KUANTITATIF 

• Definisi operasional tdk mencerminkan 
validitas internal (isi & konstruk) 

• Pemilihan rumus statistik (misalnya, rumus tdk 
sesuai dg jenis data) 

• Teknik sampel yang tdk representatif 

 



MASALAH..... 

KUALITATIF 

• Masih berangkat dari teori  

• Turun lapangan setelah ujian proposal 

• Analisis data dilakukan menunggu 
pengumpulan data selesai 

• Hanya ‘deskriptif kuantitatif’ BELUM 
‘deskriptif kualitatif’: perlu VERIFIKATIF 

 “Kuasi-Kualitatif” 



TEKNIK ANALISIS DATA 
• Apa strategi analisisnya? 
Apakah peneliti ingin menganalisis secara deskriptif atau eksploratif 
atau deskriptif atau eksplanatif (untuk kuantitatif) 
• Alat analisisnya apa? 
Jika kuantitatif deskriptif, alatnya bisa tabel frekuensi atau tabulasi 
silang; Jika kuantitatif eksplanatif, alatnya bisa Sperman rank order dll; 
Jika kualitatif, alatnya bisa teknik komparatif; analisis domain; 
taksonomi, dll 
• Bagaimana proses menganalisinya? 
Berisi penjelasan proses menganalisis, yaitu bagaimana cara 
bekerjanya/cara mengaplikasikan alat analisisnya.  
• Bagaimana proses keabsahan data dilakukan?  
Untuk kuantitatif mesti ditempatkan pada proses definisi operasional 
(validitas & reliabilitas); Untuk kualitatif: dilakukan pada proses 
recursive/iteracy, yaitu kompetensi subjek penelitian; trustworthiness 
(authenticity & triangulasi); intersubjectivity agreement; historical-
situadness 

 



ETIKA PENELITIAN 
• Proses yang berorientasi hak-hak partisipan, mulai dari 

tahap mengumpulkan data, analisis data hingga publikasi 
hasil penelitian. 

• Skripsi hrs menulis sub-bab “PERTIMBANGAN ETIS”:  
-    Upaya menjaga konfidensialitas partisipan/informan 
- Partisipan dapat dengan bebas ikut dan menarik diri. 
- Cara menjaga konfidentialitas data, termasuk cara 

penyimpanan dan siapa saja yang mempunyai akses kepada 
data. 

- Waktu yang ditentukan untuk membuka data ke publik, 
misalnya 5 tahun. 

- Diwujudkan dalam: Letter of Information  
                 Letter of Consent 



• Hindari “magic data”: me +/- 
• Posisi PKN/PKM terhadap skripsi.  
- skripsi yang meragukan keorisinalitasnya atau sulit 

dibuktikan yg mana data skripsi dan mana hasil PKN/M.  
- Laporan/data PKN/M dapat digunakan dalam skripsi, 

dengan bentuknya sebagai (i) Data awal, yaitu disampaikan 
saat menulis LBM untuk mendukung reasoning tentang 
pentingnya masalah yang diteliti: (ii) Data memerkaya 
proses teorisasi dalam kerangka teori maupun saat analisis 
data. Artinya, data PKN/M menjadi data komparasi 
terhadap data update hasil fieldwork, dengan tetap 
menyebut identitas data secara jelas.  

- Tapi, kualitatif bersifat pengalaman, kontekstual dan 
dibatasi waktu sehingga perlu kehati-hatian memilih data 
PKN/M. Jadi, data PKN/M bukan data skripsi.  

• Hindari Copy-Paste 
 



• Kewajiban untuk menunjukkan secara jelas antara tulisan pribadi 
penulis dengan tulisan yang dikutip dari karya orang lain. Agar 
karya ilmiah kita bernilai maka mengutip karya orang lain –untuk 
memerkaya bahasan- adalah suatu keniscayaan; Sebalinya, hindari 
karya berisi opini tanpa data. 

• Menulis sumber referensi harus jelas dan baik. Yang dimaksud 
“jelas” adalah menulis nama sumber tulisan yang dikutip. 
Sementara itu, “baik’ berarti sesuai kaidah penulisan sumber yang 
disepakati bersama.  

• Memilih sumber kutipan yang kredibel: keterhandalan dan 
keterpercayaan. Mahasiswa harus mengutip atau memilih sumber 
berita sebagai berikut: (1) Jurnal internasional & nasional (baik 
online maupun printed); Buku-Buku be-ISBN; hasil-hasil seminar 
yang dipublikasikan dan yang tidak; Berita-berita media massa. 
Untuk media internet, perlu kehati-hatian dalam memilah sumber 
referensi, khususnya dari blog. Ingat, “setiap orang bebas 
mengupload tulisan”. 



TERIMA KASIH 
Ada 

Pertanyaan?????? 


