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Agustus 22, 2020 2 menit Baca Ketika menyusun laporan kertas memiliki bab khusus berurusan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Setiap teori yang mendukung penelitian harus ditulis di dasar teori. Jika Anda ingin memahami cara menulis dasar teoritis yang baik, Anda dapat membaca beberapa contoh fondasi teoritis berikut yang disesuaikan dengan jenis penulisan. Contoh dasar teori
kertas ada dari berbagai jenis, jadi tidak semua dokumen memiliki dasar teoritis. Karya ilmiah biasanya memiliki sedikit dasar teoritis karena mereka memberikan ide kepada pembaca makalah itu sendiri. Berikut contohnya:1. Mengetahui keselamatan K3ManagementWork dapat diartikan sebagai bentuk bisnis melakukan pekerjaan tanpa ada kecelakaan yang disebabkan. Keselamatan dan kesehatan
kerja adalah rencana untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK3 telah dilaksanakan untuk mengimplementasikan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. SMK3 atau yang lebih pendek disebut K3 merupakan salah satu sistem manajemen perusahaan yang bertujuan mengendalikan risiko yang terkait dengan kegiatan kerja.
Perusahaan harus secara teratur memantau pada saat masuk kerja, pemeliharaan selama bekerja sampai pekerjaan dihentikan. Lingkungan tempat kerja adalah salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan pekerja. Timbulnya penyakit terkait pekerjaan dapat sangat dihindari dan merupakan tanggung jawab bersama antara pekerja dan perusahaan. Lihat juga: (Koleksi) Contoh Buku Contoh Teori
Tinjauan Teori Teori Jurnal dalam jurnal harus didasarkan pada tautan yang dapat diandalkan seperti buku, jurnal penelitian sebelumnya, makalah dan sebagainya. Berikut adalah contoh dasar untuk teori jurnal ilmiah.A. Dampak siklus hidrologis pada hidrologi air tanah telah menjadi dasar untuk pengelolaan sumber daya air, seperti studi lanskap dengan air, serta hubungan timbal balik antara kehidupan
di bumi, terutama kehidupan manusia dengan air. Studi hidrologis dibagi menjadi beberapa sektor seperti geohidrologi, yang memeriksa sumber daya air tanah. Air tanah adalah salah satu komponen sistem daur ulang hidrologis yang terdiri dari serangkaian proses yang terkait antara proses atmosfer, proses hidrologis permukaan dan proses hidrologis sub-lapangan. Siklus hidrologis menggambarkan
hubungan antara curah hujan, aliran permukaan, infiltrasi, evakuasi dan air tanah. Siklus hidrologis dimulai dengan penguapan alami air laut oleh matahari, yang terjadi pada suhu rendah. Suhu penguapan yang rendah mengakibatkan energi kinetik, yang isotopnya juga menerima rendah, sehingga kecepatan pergerakan uap air yang dihasilkan juga lambat. Contoh teori dasar desain Dasar teori desain
tergantung pada jenis desain. Dalam hal proposal pengajuan pekerjaan praktis, dasar berfokus pada praktik siswa sebagai berikut. Pengolahan ore emas1. CrushingCrushing adalah proses pengurangan ukuran bijih emas dari produk pertambangan. Ada 2 solusi fase, baik penghancur utama dan penghancur sekunder. Crushing menghasilkan ukuran kenari yang lebih kecil yang berkisar antara 12,5 mm2.
Proses penggilingan penggilingan akan menghasilkan mud dangan smoothness 80% escape 200 eye (-74 microns).3. CIL atau Carbon dalam proses kebocoran hasil dari proses penggilingan kemudian masuk ke tangki intrusi. Logam emas dan perak dilarutkan secara selektif dengan sianida, kapur mati, dan solusi nitrat timbal. Nantinya emas terlarut dan perak akan diserap oleh karbon aktif.4. Unit
Pemulihan EmasDalam proses Gold Recovery Unit, logam emas dan perak kemudian dimasukkan ke dalam kolom elution. Proses elusi adalah proses mendapatkan logam emas dan perak kembali ke fase resolusi setelah sebelumnya terikat karbon. Lihat juga: SOP Contoh teori laporan praktis Laporan praktis biasanya terdiri dari dasar teori, metode kerja dan hasil praktikum. Dasar teoritis untuk laporan
praktis harus disusun dari sumber yang valid seperti buku, majalah, dokumen atau karya.1. Pengukuran radiasi Pengukuran radiasi dibagi menjadi dua cara, mode denyut nadi dan mode saat ini. Mode pulsa adalah pengukuran berdasarkan impuls listrik yang dihasilkan dari konversi radiasi oleh alat ukur yang digunakan. Energi yang masuk ke alat sebanding dengan jumlah dorongan. Jumlah pulsa harus
proporsional dengan jumlah radiasi yang memasuki detektor. Mode saat ini adalah radiasi yang memasuki alat ukur yang diubah menjadi arus listrik. Semakin besar arus, semakin banyak radiasi yang didapat per satuan waktu. Radiasi dapat diukur menggunakan perangkat yang disebut detektor radiasi. Cara kerja detektor radiasi adalah dengan mengukur perubahan yang disebabkan oleh penyerapan
energi radiasi yang diserap oleh detektor. Contoh teori PKL PKL adalah kegiatan lapangan yang dilakukan oleh siswa atau siswa SMK. Di akhir kegiatan PKL, siswa wajib menyampaikan laporan PKL berdasarkan teori related.A. Uji penetasan Prinsip kerja penetasan uji adalah penetrasi cairan obat penenang menjadi cacat yang terbuka pada permukaan bahan yang dikendalikan.2. Kontrol partikel
magnetik Metode uji-Nya menggunakan prinsip-prinsip medan magnet. Pengujian MPI hanya dapat dilakukan pada bahan ferromagnetik.3. Eddy Current Testing Eddy current test menggunakan eddy current (circular current) dalam pengujiannya. Metode berputar-putar saat ini dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan permukaan dan sub-tombol.4. Pengujian ultrasonik pengujian ultrasonik
menggunakan prinsip ultrasonik gelombang tethering dan reanstance5 nya. Pengujian Radiografi Pengujian Teknik Radiografi sinar energi tinggi seperti sinar-X dan sinar gamma yang dapat menembus objek uji. Contoh fondasi teoritis diharapkan dapat membantu Anda memahami poin-poin yang harus ditemukan dalam dasar-dasar teori. Pastikan bahwa konten dalam basis teoritis cocok dengan nama
teks yang Anda buat. Untuk memahami pemahaman ini dengan lebih mudah, tentang pemecahan masalah. Seringkali peneliti tidak dapat menyelesaikan masalah hanya dengan sekali jalan. Masalahnya akan diselesaikan secara tatap muka dengan mengajukan pertanyaan untuk setiap aspek, dan mencari jawaban melalui penelitian yang dilakukan. Dalam konteks membatasi pemahaman, hipotesis
dapat diartikan sebagai respons sementara terhadap masalah penelitian sampai ditetapkan melalui data yang dikumpulkan. Dari arti kata, hipotesis berasal dari 2 kata, hipotesis, yang berarti di bawah dan thesa , yang berarti kebenaran menjadi hipotesis, yang kemudian menjadi hipotesis dan berkembang menjadi hipotesis. Dasar teoritis untuk penelitian atau karya ilmiah tertentu sering disebut sebagai
studi litelatural atau tinjauan perpustakaan. Salah satu contoh penting penulisan adalah bahwa itu didasarkan pada penelitian. Penelitian atau studi teoritis akan mengumpulkan kesimpulan atau pendapat para ahli. Kemudian dirumuskan untuk pendapat baru. Menulis harus belajar dan melatih diri untuk mengatasi masalah yang sulit, bagaimana mengekspresikan semua materi dari sumber yang berbeda
ke dalam makalah yang memiliki berat badan ilmiah. Setelah merumuskan masalah penelitian, langkah kedua dalam proses penelitian adalah (secara kuantitatif) untuk mencari teori, konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar teoritis untuk melakukan penelitian (Sumadi Suryabrata, 1990). Dasar dari teori ini perlu ditetapkan bahwa penelitian memiliki fondasi yang kuat
dan bukan hanya tindakan cba-try (trial and error). Dasar teoritisnya adalah bahwa penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data. Sitirahayu Haditono (1999), menyatakan bahwa teori tersebut akan mendapatkan signifikansi jika bisa melukis, menjelaskan, dan memprediksi gejala. Markus 1963,in (sitirahayu Haditono,1999), membedakan tiga jenis teori. Ketiga teori ini terkait dengan data empiris.
Dengan demikian dapat dibedakan antara lain: Teori deduksi: informasi anggota dari perkiraan kursi atau beberapa ide spekulatif data kea rah akan dijelaskan oleh teori induksi: bagaimana menjelaskannya dari data teori Kea Rah. Dalam bentuk ekstrim, pandangan kepositifan ini ditemukan dalam perilaku. Teori fungsional: ini menunjukkan interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data
mempengaruhi penciptaan teori dan mempengaruhi data. Atas dasar ketiga pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa teori tersebut dapat dirasakan sebagai berikut. Teori ini menunjuk ke sekelompok hokum yang disusun secara logis. Undang-undang ini biasanya sifat hubungan deduksi. Hokum menunjukkan hubungan antara variabel empiris yang merupakan ajeg dan Prediksi Teori juga dapat ditulis
ringkasan dari sekelompok hukum yang diperoleh secara empiris di bidang tertentu. Di sini orang mulai dari data yang dikumpulkan dan dari data yang diperoleh teoritis konsep teoritis (induksi) teori juga dapat menunjuk ke cara untuk menjelaskan bahwa umum. Di sini biasanya ada hubungan fungsional antara data dan pendapat teoritis. Atas dasar data di atas, umumnya dapat disimpulkan bahwa teori
tersebut adalah konseptual yang umum. Sistem konseptualisasi atau pemahaman diperoleh dengan cara yang sistematis dan sistematis.teori harus diuji oleh kebenaran, jika tidak, itu bukan teori. Teori semacam ini memiliki dasar empiris. Teori ini dapat melihat gejala yang mereka hadapi dari sudut yang berbeda, misalnya dapat dijelaskan, tetapi juga dapat dianalisis dan interpretasi secara kritis
(Habermas, 1968). Misalkan bahwa deskripsi konflik antar generasi, yang dipimpin oleh teori emansipatori, akan berbeda dengan menggambarkan emansipator lain. Teori adalah aliran logika atau penalaran, yang merupakan serangkaian konsep, definisi, dan saran yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori ini memiliki tiga fungsi, bukan untuk menjelaskan, memprediksi (perkiraan), dan
mengontrol (contol) gejala. Mengapa, jika besi menjadi panas, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi untuk menjelaskan. Jika besi dipanaskan ke Cwhat 750 itu, ia menjawab dengan teori yang berfungsi untuk memprediksi. Selain itu, berapa lama kaitan rel yang paling sesuai dengan kondisi cuaca Indonesia sehingga rel kereta api tidak terganggu, karena koneksi dijawab dengan teori yang berfungsi
untuk mengendalikan. Berdasarkan hoy &amp; miskel (2001), dapat dikatakan di sini bahwa 1) teori lebih memilih konsep logis, asumsi dan jenderal, 2) berfungsi untuk mengekspresikan, menjelaskan dan memperbaiki perilaku yang memiliki keteraturan, 3) sebagai stimulan dan panduan untuk pengembangan pengetahuan. Selain itu, Hoy &amp; Miskel (2001) menyarankan agar komponen teori tersebut
mencakup konsep dan asumsi. Konsep adalah istilah yang telah diberikan abstrak, makna umum. Konsepnya adalah istilah generalasi yang abstrak dan bermakna. Contoh konsep dalam administrasi adalah kepemimpinan, kepuasan dan organisasi informal. Meskipun asumsi-asumsi tersebut diterima tanpa bukti. Asumsinya, diterima tanpa bukti, belum tentu jelas. Ini adalah contoh asumsi administratif.
Laporan tersebut merupakan generalisasi perilaku seluruh manusia dalam organisasi pemerintahan adalah proses pengelolaan dan pengendalian kehidupan di organisasi sosial. B. Tingkat dan fokus teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis untuk diuji melalui pengumpulan data adalah teori subtantif, karena teori ini lebih difokuskan pada penggunaan pada objek yang akan dipelajari. C.
Kegunaan teori dalam penelitian Semua penelitian bermu ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus dipersenjatai dengan teori. Dalam penelitian kuantitatif, teori harus jelas, karena teori di sini akan menyenangkan untuk mengklarifikasi masalah dengan hati-hati, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi ke pelipatan alat penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal
penelitian kuantitatif harus jelas teori apa yang digunakan. Dalam konteks kegiatan penelitian, fungsi teoritis pertama digunakan untuk mengklarifikasi dan mempertajam ruang lingkup atau membuat variabel untuk dihargai dari penelitian. Fungsi teori kedua (prediksi dan panduan tentang menemukan fakta) adalah merumuskan hipotesis dan menyusun alat penelitian. Hipotesis ini pada dasarnya adalah
pertanyaan yang tidak mungkin. Selain itu, teori fungsi (kontrol) ketiga digunakan oleh mencandra dan membahas hasil penelitian. Sehingga kemudian digunakan untuk memberikan upaya saran pemecahan masalah. Dalam proses penelitian, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.1, tampaknya agar hipotesis penelitian disajikan, peneliti perlu membaca buku dan hasil penelitian yang relevan, lengkap,
dan terbaru. Membaca buku adalah prinsip pemotongan pemikiran dan membaca hasil penelitian adalah prinsip pemikiran induksi. Dalam dasar teori, perlu untuk menyajikan deskripsi teori dan kerangka pemikiran untuk merumuskan hipotesis dan alat penelitian lebih lanjut. Deskripsi teori dalam penelitian ini adalah deskripsi teori yang sistematis (dan tidak hanya pendapat ahli atau penulis buku) dan hasil
penelitian yang relevan dengan variabel yang cermat. Beberapa kelompok teori yang perlu diajukan / dijelaskan akan tergantung pada tingkat masalah dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang dipelajari. Jika ada tiga variabel independen dan satu tergantung dalam penelitian, maka kelompok teori yang akan dijelaskan adalah empat kelompok teoritis, sekelompok teori yang lebih suka tiga
variabel independen dan satu tergantung. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang dipelajari, semakin banyak teori yang perlu dikemukakan. Deskripsi teori harus mencakup setidaknya penjelasan tentang variabel yang diperiksa melalui definisi dan deskripsi lengkap dan terperinci dari berbagai referensi, sejauh mana, posisi, dan terutama hubungan antara variabel yang akan diperiksa menjadi
lebih jelas dan lebih tepat sasaran. Teori yang dijelaskan dalam desain dan laporan penelitian dapat digunakan sebagai indikator apakah peneliti menangani teori dan konteks. variabel penelitian yang tidak dapat dijelaskan dalam hal pemahaman dan status dan hubungan antara variabel yang dipelajari menunjukkan bahwa para peneliti tidak menguasai teori dan konteks penelitian. Untuk menguasai teori
serta generalisasi hasil penelitian, peneliti perlu rajin membaca. Seseorang harus membaca dan membaca, dan belajar, yang mereka baca secepat mungkin sehingga dia dapat menciptakan dasar yang kuat untuk langkah-langkah berikutnya. Membaca adalah keterampilan yang harus dikembangkan dan dipupuk (Sumadi Suryabrata, 1996). Untuk membaca dengan benar, peneliti perlu mengetahui
sumber-sumber membaca. Sumber membaca dapat menjadi buku teks, kosakata, ensiklopedia, jurnal ilmiah dan hasil penelitian. Jika peneliti tidak memiliki sumber daya sendiri untuk dibaca, maka dapat dilihat di perpustakaan, baik perpustakaan lembaga formal atau perpustakaan pribadi. Sumber bacaan yang baik harus memenuhi tiga kriteria, relevansi, kelengkapan dan tepat waktu (selain penelitian
sejarah, penelitian ini menggunakan sumber bacaan yang tepat). Relevansi puas dengan kecocokan antara variabel yang diperiksa dan teori-teori yang disajikan, kelengkapan jumlah sumber yang dibaca, yang terbaru mendukung dimensi waktu. Semakin baru sumber yang digunakan, semakin maju teorinya. Hasil penelitian yang relevan belum tentu sama dengan yang akan diperiksa, tetapi masih
memiliki ruang lingkup yang sama. Secara teknis, hasil penelitian yang relevan dengan apa yang sedang diselidiki dapat dilihat dari: masalah yang diperiksa, waktu penelitian, lokasi penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, analisis dan kesimpulan. Misalnya, peneliti sebelumnya melakukan penelitiannya tentang tingkat penjualan jenis kendaraan di Jawa Timur, dan peneliti selanjutnya belajar di
Jawa Barat. Jadi hanya di tempat yang berbeda. Peneliti kedua ini dapat menggunakan referensi untuk hasil penelitian pertama. Langkah-langkah untuk dapat mendekripsi teori adalah sebagai berikut: Atur nama variabel yang dipelajari dan jumlah variabel. Temukan sebanyak mungkin sumber bacaan (buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, pekerjaan, pekerjaan, disertasi) mungkin
dan relevan dengan setiap variabel yang dipelajari. Lihat konten setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan dieksplorasi. (Untuk perbandingan dalam bentuk laporan penelitian, lihat nama penelitian, masalah yang digunakan, teori, situs penelitian, sumber data sampel, teknik pengumpulan data, analisis, kesimpulan dan proposal yang diajukan). Devinisi pencarian variabel
yang akan diperiksa di setiap sumber bacaan, bandingkan antara satu sumber dan yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Baca konten lengkap topik buku berdasarkan variabel untuk mengeksplorasi, menganalisis, berpikir, dan membulatkan rumus dalam bahasanya sendiri tentang konten setiap sumber data untuk dibaca. Jelaskan teori-teori yang telah dibaca dari
berbagai sumber ke dalam bentuk menulis sendiri. Sumber bacaan yang dikutip atau digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan teori harus diberikan. Uma sekarang berada dalam bukunya Business Research (1992), menunjukkan bahwa kerangka pikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berkaitan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka
pemikiran yang baik secara teoritis akan menjelaskan hubungan antara variabel yang akan dieksplorasi. Oleh karena itu secara teoritis diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Jika ada moderator dan variabel intervensi dalam penelitian, maka perlu juga dijelaskan mengapa variabel ini terlibat dalam penelitian. Hubungan antara variabel-variabel ini kemudian
diformulasikan menjadi bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap desain paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian harus disajikan ketika penelitian lebih memilih dua variabel atau lebih. Jika penelitian hanya berhubungan dengan variabel atau lebih independen, maka para peneliti, selain deskripsi teoritis saat ini untuk setiap
variabel, serta argumen terhadap perbedaan jumlah variabel yang dipelajari (Sapto Haryoko, 1999). Penelitian pada dua variabel atau lebih, biasanya diformulasikan hipotesis dalam bentuk perbandingan atau hubungan. Oleh karena itu, untuk menyusun hipotesis penelitian dalam bentuk hubungan dan perbandingan, perlu untuk menyajikan kerangka pemikiran. Langkah-langkah dalam menyusun bingkai
pemikiran berikutnya yang mengarah ke hipotesis ditunjukkan pada Gambar 3.1. Peneliti harus menguasai teori ilmiah sebagai dasar argumen dalam merancang kerangka pemikiran yang menghasilkan hipotesis. Kerangka pikiran ini adalah penjelasan sementara tentang gejala yang menjadi subjek masalah. (Suriasumantri, 1986). Kriteria utama untuk kerangka pikiran untuk meyakinkan sesama ilmuwan
adalah pemikiran logis mengalir dalam membangun kerangka pikiran yang menghasilkan kesimpulan hipotetis. Jadi frame of thought adalah synesc tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dijelaskan. Atas dasar teori-teori yang dijelaskan ini, kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis, yang mengarah ke sineste tentang hubungan antara variabel yang dipelajari.
Synesa pada hubungan variabel, merumuskan hipotesis. Gambar 3.1. Proses pengembangan kerangka pemikiran untuk merumuskan hipotesis berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Menetapkan variabel yang sedang dipelajari Untuk menentukan kumpulan teori mana yang perlu disajikan dengan mengurangi kerangka pemikiran untuk pengajuan hipotesis, maka variabel penelitian
harus terlebih dahulu ditentukan. Berapa banyak variabel yang diperiksa dan apakah nama setiap variabel adalah titik balik untuk menentukan teori yang akan diajukan. 2. Membaca buku dan hasil penelitian (HP) Setelah variabel ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah membaca buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku yang dibaca bisa buku teks, ensiklopedia, dan kosakata. Hasil penelitian
adalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, pekerjaan, pekerjaan, dan disertasi. 3. Deskripsi teori dan hasil penelitian (HP) Dari buku dan hasil kajian yang dibacakan akan dapat disajikan teori mengenai variabel yang dipelajari. Seperti disebutkan di atas, deskripsi teori mengandung, devinisi setiap variabel diperiksa, deskripsi rinci dari kisaran setiap variabel dan posisi antara variabel yang lain dalam
penelitian ini. 4. Analisis kritis teori dan hasil penelitian Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam analisis ini, para peneliti memeriksa apakah teori dan hasil studi yang telah ditetapkan benar-benar konsisten dengan subjek penelitian atau tidak, karena teori apa pun yang berasal dari luar tidak cocok untuk penelitian domestik. 5. Analisis
komparatif teori dan hasil penelitian analisis komparatif harus dilakukan dengan membandingkan satu teori dan teori lain dan hasil satu studi dengan yang lain. Melalui analisis komparatif ini, peneliti dapat menggabungkan satu teori dengan yang lain, atau menguranginya jika dipandang terlalu luas. Melalui analisis teori dan hasil penelitian kritis dan komparatif yang relevan dengan semua variabel yang
dipelajari, peneliti kemudian dapat membuat synesth atau kesimpulan awal. Kombinasi sintesis antara satu variabel dan variabel lainnya akan menghasilkan bingkai pemikiran, yang kemudian dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Setelah synesth atau penutupan sementara dapat dirumuskan maka kerangka kerja berikutnya diatur. Kerangka pemikiran yang dihasilkan bisa assosiatif / hubungan
atau kerangka pemikiran komparatif / komparatif. Kerangka pemikiran asosiatif dapat menggunakan kalimat: jika ini terjadi; jika komitmen kerja tinggi, produktivitas lembaga akan tinggi, atau jika pengawasan dilakukan secara positif, maka kebocoran anggaran akan berkurang (negatif). Berdasarkan kerangka pemikiran, ususn kemudian Jika kerangka pemikiran ditambahkan jika komitmen kerja tinggi,
maka produktivitas lembaga akan tinggi, maka hipotesis terdengar ada hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen kerja dan produktivitas kerja Jika kerangka pemikiran terdengar karena lembaga tersebut menggunakan teknologi tinggi, kemudian produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan institusi B, yang teknologi kerjanya rendah, kemudian hipotesisnya berbunyi 'Ada perbedaan
produktivitas agensi Lebih Tinggi dari institusi B. Selain itu, Uma Sekaran (1992) menunjukkan bahwa kerangka pikiran yang baik mengandung hal-hal berikut: Variabel yang akan ditinjau harus dijelaskan. Diskusi ketika datang ke pemikiran harus dapat menunjukkan dan menjelaskan hubungan / hubungan antara variabel yang dipelajari, dan ada teori yang mendasarinya. Diskusi juga harus dapat
menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antara variabel positif atau negatif, simetris, kausal atau interaktif (timbal balik). Kerangka pemikiran harus disebutkan lebih lanjut dalam bentuk diagram (paradigma penelitian) sehingga orang lain memahami kerangka pemikiran yang diungkapkan dalam penelitian. Perumusan hipotesis penelitian adalah langkah dalam penelitian setelah para peneliti
mempresentasikan dasar teori dan kerangka pikiran. Tetapi ketahuilah bahwa tidak setiap penelitian harus mengartikulasikan hipotesis. Penelitian eksploratif dan deskriptif seringkali tidak harus merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah respons sementara terhadap perumusan masalah penelitian di mana perumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat deklarasi. Dinyatakan bahwa,
sementara balasan yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, mereka tidak didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat diekspresikan sebagai jawaban teoritis untuk perumusan masalah penelitian, sejauh ini jawaban empirik. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Tidak ada
hipotesis yang diformulasikan dalam penelitian kualitatif, tetapi hipotesis diharapkan sebagai gantinya. Selain itu, hipotesis ini akan diuji oleh para peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam hal ini, perlu untuk membedakan pemahaman hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian semacam itu disebutkan di atas. Selain itu, ada hipotesis statistik ketika penelitian bekerja dengan
sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Mungkin ada hipotesis penelitian dalam penelitian, tetapi tidak ada hipotesis statistik. Penelitian yang dilakukan di seluruh populasi mungkin mengandung hipotesis penelitian, tetapi tidak akan ada hipotesis statistik. Perhatikan bahwa hipotesis adalah respons sementara terhadap formulasi masalah, dan hipotesis yang
akan diuji disebut hipotesis kerja. Berbeda dengan Nol. Hipotesis kerja didasarkan pada teori yang dianggap dapat diandalkan, sementara hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan masih meragukan keandalannya. Untuk mempermudah membedakan antara hipotesis penelitian dan hipotesis statistik, ini dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini: Contoh hipotesis penelitian: Kapasitas daya
beli masyarakat (dalam populasi) rendah (hipotesis deskriptif). Tidak ada perbedaan dalam kapasitas daya beli antara petani petani dan kelompok masyarakat Nonlanyan (dalam hipotesis populasi / komparatif ini). Ada hubungan positif antara pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat (dalam populasi / hipotesis asosiatif ini). Data yang dikumpulkan dari populasi, kesimpulannya mengacu pada
populasi Gambar 3,2 dari studi populasi Pada Gambar 3,2 di atas populasi yang dipelajari, sehingga hipotesis statistik tidak ada yang hanya ada hipotesis penelitian. Tidak ada konsep makna dalam bukti (tingkat kesalahan atau tingkat kepercayaan). Catatan juga Gambar 3.3 di bawah ini, yaitu penelitian menggunakan sampel. Dalam penelitian ini, untuk menentukan keadaan populasi, sumber data
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Jadi apa yang dipelajari adalah data sampel. Diyakini bahwa data dapat digunakan pada populasi, yang disebut hipotesis dan statistik. Gambar 3.3 di atas adalah hipertesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis statistik diperlukan untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang diuji dengan hanya sampel ini yang dapat diterapkan pada populasi
atau tidak. Dalam bukti ini akan ada istilah makna, atau tingkat kesalahan atau kepercayaan diri dari tes. Signifikan berarti bahwa hipotesis penelitian yang terbukti pada sempel (deskriptif, komparatif dan asosiatif) dapat diterapkan pada populasi. Contoh hipotesis penelitian yang mengandung hipotesis statistik: Ada perbedaan yang signifikan antara asupan komunitas rata-rata dalam sampel dan populasi.
Penghasilan tertinggi masyarakat hanya Rp.500.000/bulan (Hipotesis deskriptif). Ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan petani dan nelayan (hipotesis komparatif). Ada hubungan positif dan signifikan antara tabrakan dan payung jumplah yang dijual (hipotesis / hubungan asosiatif). Ada hubungan positif yang berarti bahwa jika curah hujan tinggi, lebih banyak payung akan dijual. Ada dua jenis
hipotesis penelitian, hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif. Ada juga dua hipotesis yang berbeda dalam statistik, hipotesis kerja dan hipotesis alternatif (hipotesis alternatif tidak sama dengan hipotesis tenaga kerja). Dalam kegiatan penelitian yang diuji terlebih dahulu, hipotesis penelitian terutama tentang
hipotesis kerja. Jika penelitian menunjukkan apakah hasil tes hipotetis signifikan atau tidak, maka hipotesis statistik. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah kesimpulan dari statistik. Statistik yang bekerja dengan data kependudukan adalah statistik deskriptif. Status populasi tidak diketahui Data pengurangan generalisasi hipotetis yang dikumpulkan dari sampel Kesimpulan mengacu
pada populasi Gambar 3.3 Penelitian bekerja dengan template data Hipotesis statistik adalah nol, hipotesis yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi. Hipotesis menguji nol karena para peneliti tidak mengharapkan perbedaan antara sampel dan populasi atau statistik dan parameter. Parameternya adalah langkah-langkah terkait populasi dan statistik ditafsirkan di sini
sebagai langkah-langkah sampel. 1. Bentuk hipotetis hipotesis penelitian sangat terkait dengan perumusan masalah penelitian. Jika dilihat dari tingkat penjelasan, maka bentuk rumus masalah penelitian ada tiga dan itu: perumusan masalah deskriptif (variabel diri), komparatif (perbandingan) dan asosiatif (hubungan). Oleh karena itu, ada juga tiga bentuk hipotesis penelitian, deskriptif, komparatif dan
asosiatif / hipotesis hubungan. Hipotesis deskriptif adalah respons sementara terhadap rumus masalah deskriptif;hipotesis komparatif adalah respons sementara terhadap masalah perbandingan, dan hipotesis asosiatif adalah respons sementara terhadap masalah asosiatif/hubungan. Poin 2 memberikan contoh judul penelitian, perumusan masalah dan rumus hipotesis. Rumus hipotesis deskriptif lebih
didasarkan pada pengamatan awal dari objek yang dipelajari. Hipotesis deskriptif adalah respons sementara terhadap masalah deskriptif yang terkait dengan variabel penamaan diri. Contoh: 1) Rumus masalah deskriptif a) Berapa daya tahan lampu pojar merek X? b) Seberapa tinggi semangat kerja karyawan PT. Y? 2) Hipotesis deskriptif Umur simpan x = 600 jam (Ho). Ini adalah hipotesis nol karena
daya tahan lampu dalam sampel diperkirakan akan berbeda secara signifikan dari luminer dalam populasi. Hipotesis alternatif adalah: Umur simpan bohlam X ≠ 600 jam. Tidak sama dengan bias ini berarti lebih besar dari atau kurang dari 600 jam. 3) Hipotesis statistik (hanya tersedia berdasarkan data sampel) Ho: μ = 600 Ha : μ ≠ 600 μ : Nilai populasi rata-rata adalah hipotesis atau diperkirakan dengan
cara sampel Untuk formulasi masalah 2), ini dibentuk oleh hipotesis bias nol. (a) Semangat kerja karyawan di PT X = 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan b) Semangat kerja karyawan di PT X minimal 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan (setidaknya yaitu, lebih besar dari atau sama dengan ≥). c) Semangat kerja karyawan di PT X tidak lebih dari 60% dari kriteria ideal yang ditetapkan (untuk sebagian
besar ini berarti kurang dari atau sama dengan ≤). Bahkan hipotesis hanya satu, dan hipotesis mana yang dipilih, tergantung pada teori dan pengamatan awal ke objek. Hipotesis alternatifnya adalah: a) Semangat kerja karyawan di PT X ≠ 75% b) Semangat kerja karyawan di PT X &lt; 75 % (c) Semangat kerja karyawan di PT X &gt; 75 % Hipotesis statistik (hanya tersedia berdasarkan data sampel) (a) Ho:
ρ = 75 % Ha: r ≠ 75 % (b) Ho: r ≥ 75 % ρ = hipotesis dalam bentuk persentase Ha: ρ &lt; 75 % (c) Ha : ρ ≤ 75% Ha: ρ &gt; 75% Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian ketika hipotesis tidak sama. Metode pengujian hipotetis akan dicantumkan dalam bab terpisah, yaitu bab tentang analisis data. Hipotesis kompor adalah respons sementara terhadap formulasi masalah kompor. Dalam formulasi ini,
variabelnya sama, tetapi populasi atau sampel berbeda, atau keadaan terjadi pada waktu yang berbeda. Contoh: 1) Kata-kata perbandingan masalah Bagaimana produktivitas karyawan PT X bekerja dibandingkan dengan PT Y? 2) Hipotesis komparatif Berdasarkan formulasi masalah komparatif dapat diekspresikan: tiga model hipotesis nol dan alternatif: Hipotesis Nol: 1) Ho: Tidak ada perbedaan
produktivitas antara karyawan di PT X dan PT Y; atau ada persamaan produktivitas tenaga kerja antara karyawan PT X dan Y atau 2) Ho: produktivitas karyawan PT X lebih besar dari atau sama dengan (≥) PT Y (lebih besar dari atau sama dengan = lebih besar). 3) Ho: produktivitas karyawan PT X kurang dari atau sama dengan (≤) PT Y (kurang dari atau sama dengan = lebih besar). Hipotesis alternatif:
1) Ha : Produktivitas tenaga kerja karyawan PT X lebih besar (atau kurang) dibandingkan karyawan PT Y. 2) Ha: Produktivitas karyawan PT X kurang dari (&lt;) PT Y.3) Ha: produktivitas karyawan PT X lebih tinggi dari (≥) PT Y 3) Hipotesis statistik dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Ho : μ. = μ2 Ho : μ≠ μ2 μ= rata-rata (populasi) produktivitas karyawan PT. X 2) Ho: μ≥ μ2 μ2 =rata-rata (populasi) PT
produktivitas karyawan. Y Ho : μ. &lt; μ2 3) Ho: μ≤ μ2 Ho : μ. &gt; μ2 Hipotesis asosiatif adalah respons sementara terhadap perumusan masalah asosiasi, yaitu yang meminta hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh: 1) Formulasi Masalah Asosiatif Ada hubungan yang signifikan antara ketinggian pelayan dan barang yang dijual. 2) Hipotesis Penelitian: Ada hubungan positif dan signifikan antara
jumlah pelayan dan barang yang dijual. 3) Hipotesis statistik Ho: ρ = o, o berarti tidak ada hubungan. Ha:ρ ≠ sama dengan nol berarti lebih besar dari atau kurang (-) dari nol berarti bahwa ada hubungan, Ρ = nilai korelasi dalam rumusan hipotesis. 2. Paradigma Penelitian, Formulasi Masalah dan Hipotesis. Dalam Bab Dua, penelitian paradigma disampaikan. Dengan paradigma penelitian ini, penelitian
dapat digunakan sebagai panduan untuk merumuskan masalah, dan hipotesis penelitiannya, yang kemudian dapat digunakan untuk panduan dalam pengumpulan Analisis. Dalam setiap paradigma penelitian setidaknya ada satu formulasi masalah penelitian, bukan masalah deskriptif. Berikut adalah contoh judul penelitian, paradigma, formulasi masalah dan hipotesis penelitian. Hubungan antara gaya
manajemen manajer perusahaan dan kinerja kerja karyawan. (Gaya manajemen adalah variabel independen (X) dan kinerja kerja tergantung pada variabel (Y)). b. Paradigma penelitian adalah: c. Formulasi Masalah 1) Seberapa baik gaya kepemimpinan manajer tampaknya kurang? (Bagaimana X?) 2) Seberapa baik karyawan bekerja? (Bagaimana Y). 3) Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan
antara gaya manajemen manajer dan kinerja kerja karyawan? (ada hubungan antara X dan Y). Butir ini adalah masalah asosiasi. 4) Jika sampel penelitian adalah Kelas I, II dan III, maka kata-kata dari masalah komparatif adalah: a) Ada perbedaan persepsi gaya manajemen antara karyawan Kelompok I, I, II dan III? b) Terdapat perbedaan persepsi kinerja kerja karyawan gol, I, II dan III. d. Formulasi
Hipotesis Penelitian 1) Gaya manajemen yang ditampilkan oleh pengelola (X) ditampilkan dengan buruk dan nilainya minimal 60% dari kriteria yang diharapkan. 2) Kinerja pekerjaan karyawan (Y) kurang memuaskan dan nilainya tinggi 65,3) Ada hubungan positif dan signifikan antara gaya manajemen manajer dan kinerja kerja karyawan, yang berarti semakin baik manajemen manajer, semakin baik
kinerja kerja karyawan. 4) Terdapat perbedaan persepsi gaya kepemimpinan antara tujuan, I, II dan III.5) Terdapat perbedaan persepsi keberhasilan kerja antara tujuan, I, II dan III. Untuk diuji dengan statistik, data yang akan dikumpulkan harus ditebak. Atas kecurigaan bias perlu instrumen yang memiliki skala pengukuran. Untuk judul itu ada dua alat, bukan alat gaya manajemen dan kinerja pekerjaan
karyawan. Dalam kasus judul penelitian yang berisi dua variabel atau lebih independen, formulasi masalah penelitian akan lebih besar, seperti halnya rumus hipotesis (lihat paradigma bagian dari penelitian) dan di bagian analisis data. 3. Karakteristik Hipotesis yang Baik Adalah dugaan tentang keadaan variabel diri, perbandingan keadaan variabel dalam sampel yang berbeda, dan merupakan dugaan
tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. (Umumnya hipotesis deskriptif tidak dirumuskan.) Hal ini dinyatakan dalam kalimat yang jelas, sehingga tidak mengikuti dari interpretasi yang berbeda. Ini dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. KESIMPULAN Ketika melakukan studi tentang fenomena sosial, peneliti tidak dapat bekerja dengan baik tanpa menemukan jawaban
yang tepat sistematis serta memuaskan.peneliti perlu memahami aturan dalam penelitian. Fase awal penelitian ini adalah untuk mengajukan pertanyaan tentang fenomena yang dipilih untuk penelitian. Kekhawatiran pertanyaan fakta dan materi pelajaran penelitian. Teori nonaktif: untuk memberikan informasi yang dimulai dengan perkiraan spekulatif tertentu atau ide terhadap data yang akan dijelaskan.
Teori induksi adalah cara untuk menjelaskan dari data terhadap teori. DAFTAR PERPUSTAKAAN ▪ Sugiyono prof.Dr. meneliti pendekatan kuantitatif pendidikan, kualitatif dan R D , Bandung : cv. Alfa Beta, 2009 ▪ Mahsun, prof.Dr.M.S. Metode penelitian bahasa, terhadap strategi, metode dan teknik, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada,2007 _______________ Oleh: Ika Yulistiani (Diatur untuk memenuhi
tugas kursus metodologi penelitian dengan dosen Pengampu Afid Burhanuddin, M.Pd.) M.Pd.)
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