
Kerangka teori  



Pentingnya teori dalam penelitian 

1. Memberikan pola dalam proses interpretasi data. -- Teori menyediakan berbagai 
argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memberikan 
penafsiran atas hasil penelitian yang telah diolah. Argumentasi akan lebih kuat 
apabila di dukung dengan teori yang ada. 

2. Menghubungkan satu studi dengan studi lainnya. -- Teori membantu peneliti 
menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil 
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan 
dilakukan. 

3.  Menyajikan kerangka -- Teori memberikan penjelasan mengenai definisi atau 
makna sebuah konsep atau variabel. Definisi konsep bermanfaat untuk membatasi 
studi yang dilakukan serta memberikan informasi bagi orang lain yang tertarik 
dengan hasil penelitian kita, sehingga ia dapat melakukan studi lanjutan. 

4. Memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan 
yang diperoleh dari suatu penelitian. 

 



PENGERTIAN KERANGKA TEORI 

 Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang 
teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau  penulis buku) dan hasil-
hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. 

 Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-
variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan 
mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan 
prediksi terhadap hubungan antarvariabel yang akan diteliti menjadi lebih 
jelas dan terarah. 



Langkah-langkah menyusun kerangka 
teori : 

1. Tetapkan nama variabel yang diteliti, dan jumlah variabelnya. 

2. Cari sumber-sumber bacaan (buku, kamus, ensiklopedi, jurnal ilmiah, laporan penelitian, 
skripsi, tesis, disertasi) yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel 
yang diteliti. 

3. Lihat daftar isi setiap buku, dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan 
diteliti. (untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitian, 
permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel sumber data, tekhnik 
pengumpulan data, analisis, kesimpulan dan sarana yang diberikan). 

4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, dibandingkan 
anatara satu sumber dengan sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai dengan 
penelitian yang akan dilakukan. 

5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, 
renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang 
di baca. 

6. Deskripsikan teori-teori yang telah di baca dari berbagai sumber kedalam bentuk tulisan 
dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau digunakan sebagai landasan 
untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. 

 




