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1. Pengertian Kerangka Fikiran
2. Mengapa Kerangka Fikiran Penting?
3. Langkah-langkah dalam menyusun/ membangun 

kerangka fikiran
1. Literatur Review
2 Gunakan Cara Berpikir Deduktif Induktif2. Gunakan Cara Berpikir Deduktif – Induktif
3. Penjelasan dengan Model :

1. Verbal
2. Graphical
3. Mathematical

4. Peran Teori
5. Unsur-unsur dalam Kerangka Fikiran
6. Contoh-contoh Kerangka Fikiran
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Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan
hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti
berdasar tinjauan pustaka (teori dan hasil-hasil penelitian
terdahulu) dan digunakan sebagai dasar untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat

Jadi :
kerangka pikiran merupakan model konseptual tentang
bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang
telah diidentifikasikan sebagai masalah penting ( Sekaran,
1992:63 ). Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar
dari teori tersebut perlu diperkuat oleh hasil-hasil penelitian
terdahulu yang relevan.

Dalam penelitian-penelitian pada umumnya, peneliti dituntut
untuk kreatip, berusaha mengenali (identify) dan memeriksa lebih
cermat variabel-variabel yang belum dengan jelas dirumuskan
dalam teori (non theoritical variables) Kuliah 3 page  03
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Mengapa peneliti dituntut untuk kreatip dalam
mengenali non theoritical variables ?

Sebab :

Teori tidak secara khusus menjelaskan
bagaimana variabel/ construct yang abstrak
dapat diterapkan dalam phenomena nyata.p p p y

Teori pada umumnya belum lengkap
(incomplete), biasanya hanya mengenai “subset”
(bagian) dari phenomena
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Membantu dan mendorong peneliti
memusatkan usaha penelitiannya untuk
memahami hubungan antar variabel
tertentu yang telah dipilihnya

Mempermudah peneliti memahami dan
menyadari kelemahan/keunggulan dari
penelitian yang dilakukannya
dibandingkan penelitian terdahulu
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1. Pahami keadaan objek penelitian dengan benar, sehingga dapat
merumuskan masalah penelitian yang jelas dan research question yang jelas
pula

2. Pahami tujuan penelitian, dan tuliskan tujuan penelitian dengan rinci menjadi
tujuan umum dan tujuan khusus

3. Pelajari teori yang relevan / yang berhubungan dengan subjek penelitian
Anda

4. Pahami konsep-konsep yang diuraikan dalam teori tersebut dengan cermat.4. Pahami konsep konsep yang diuraikan dalam teori tersebut dengan cermat.
Hal ini sangat penting agar tidak membuat kekeliruan ketika menyusun
kerangka fikiran dan menterjemahkan konsep menjadi variabel.

5. Pelajari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Anda
(tujuannya, pendekatannya, sampling, variabel-variabel utama, instrumen
penelitian, metode analisa data, kesimpulan dan implikasinya). Usahakan
mencari minimal 3 (tiga) hasil penelitian yang relevan dalam 5 (lima) tahun
terakhir.

6. Kembangkan pengetahuan yang diperoleh dari ad.3 berdasar
keyakinan/pengetahuan peneliti sendiri, untuk menyusun kerangka fikiran
(kerangka konseptual) penelitian yang diharapkan dapat menjawab research
questions penelitian tersebut.
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Dalam membangun kerangka fikiran sebuah
penelitian, ada 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan :

1. Variabel-variabel utama penelitian harus jelas
2. Hubungan antara variabel harus jelas (fungsi dan arahnya

variabel mana yang dependent dan mana yang independent, serta
bagaimana keadaan dan arah hubungan tersebut

3. Argumentasi mengapa variabel-variabel penelitian yang telah dipilih
tersebut mempunyai hubungan tertentu (seperti yang dinyatakan
dalam hipotesa)

4. Ada bagan dari kerangka fikiran tersebut (schematic diagram of the
theoritical framework). Bagan seperti ini dimaksudkan untuk
menjelaskan tentang hubungan antar variabel penelitian secara
teoritis.
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Kerangka pikiran yang telah dirumuskan oleh peneliti,
dioperasionalisasikan menjadi model penelitian
(analytical model).

Analytical Model adalah

spesifikasi yang jelas tentang serangkaian variabel dan hubungan/interelasi
variabel-variabel tersebut yang dirancang untuk mewakili gambaran sebuah
system atau proses secara keseluruhan atau sebagian.

(Analytical Model = an explicit specification of a set of variables and their
interrelation-ships designed to represent some real system or process in
whole or in part) (Malhotra, 2004 : 47)

Model berperan untuk memperjelas pemahaman, peramalan
dan kontrol peneliti terhadap kompleksnya unsur-unsur
lingkungan.
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1 Statis 1 Di i ti

WAKTU TUJUANNYABENTUKNYA
1. Statis
2. Dinamis

1. Discriptive
2. Predictive
3. Normative

1. Graphical
2. Verbals
3. Mathematical

(Malhotra 2004 : 45-51)
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• Verbal Model
a consumer first becomes aware of a
department store. That person then gains an
understanding of the story by evaluating the
store in terms of the factors comprising the
h i i i B d h l i hchoice criteria. Based on the evaluation, the

consumer forms a degree of preference for the
store. If preference is strong enough, the
consumer will patronize the store.
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• Graphical Model

Awareness

Understanding : Evaluation

Preference

Patronage
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• Mathematical Model

Where :

n

Y  =  a0 +  Σ a1 x1
i=1

Where :
y = Degree of preference
a0a1 = Model parameters to be estimated

statistically
x1 = Store patronage factors that constitute the

choice criteria
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Teori adalah serangkaian konsep serta hubungan antar
konsep yang diasumsikan ada (Selltiz, 1996 : 16).

Theory = a conceptual scheme based on foundational
statements or axioms, that are assumed to be true (Malhotra,
2004 : 47)2004 : 47)

Apakah konsep itu ?
Konsep adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan secara
abstrak sesuatu phenomena (a technical terms for mental images)

Peran teori adalah untuk :
1. Menjelaskan suatu phenomena tertentu
2. Penjelasan ini harus dapat di uji (testable)
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• Kegunaan dasar teori yang 
digunakan

• Kegunaan hubungan antar variabel
• Kejelasan sifat (nature) dan arah dari 

hubungan antar variabel
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Ada teori mengenai hubungan antara rewards, satisfaction dan performance
(Glueck, William F, 1974 : 61).

(1)
Rewards

PerformancePerformance           
(Productivity)

(4)

Satisfaction
(2)

Effort and Intention
(3)

E A

D B
C
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Berdasar teori Glueck tsb di atas, dapat dibuat kerangka pikiran
sebagai berikut :

INDEPENDENT VARIABLE DEPENDENT VARIABLE

Rewards

Performance
Satisfaction

A.

Performance

Back Ground Variable Intervening Variable Dependent  Variable

Rewards Effort

Intention
Performance

B.
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Bagaimana membangun sebuah kerangka
fikiran yang berguna untuk penelitian yang
direncanakan ?

a. Keadaan Objek : Data menunjukkan bahwa kesempatan untuk
menduduki jabatan/posisi-posisi pimpinan di sektor formal

Identifikasi Masalah :

(perusahaan) tidak sama besar antara wanita dan pria. Jumlah
wanita yang menjadi pemimpin di sektor formal lebih sedikit dari
pria

b. Identifikasi masalah : ada ketidakseimbangan kesempatan yang
adil untuk maju dalam bidang pekerjaan di sektor formal antara
wanita dan pria.

c. Tujuan penelitian : mencari (ingin mengetahui) faktor-faktor apa
yang berhubungan dan menyebabkan perbedaan kesempatan
tersebut
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Kedua faktor tersebut adalah :

1. Stereotype tentang peranan wanita (nilai yang dianut umum
tentang wanita) yaitu bahwa wanita hanya cocok berperan

Analisis Masalah :
Setelah mempelajari teori tentang peranan wanita (gender) dan
membaca hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai hal ini, diketahui
bahwa ada sedikitnya dua faktor yang berhubungan dengan tidak
samanya kesempatan bagi wanita untuk maju dan menduduki
jabatan-jabatan penting di sektor formal.

dalam rumah tangga, terlalu emosional, kurang rasional, dan
lain-lain.

2. Kurangnya akses terhadap informasi-informasi penting bagi
wanita
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1. Benarkah stereotype tentang peran dan karakteristik wanita (hanya
cocok berperan sebagai ibu rumah tangga, emosional, kurang terdidik,
lemah) berhubungan kuat dengan rendahnya kesempatan wanita untuk
maju ke posisi-posisi pimpinan dalam sektor formal (perusahaan)?

2. Benarkah wanita kurang mendapat akses untuk informasi-informasi
penting dalam perusahaan (sektor formal) sehingga kurang memahami
adanya kesempatan untuk maju menduduki posisi pimpinan?

3. Apakah stereotype tentang peran wanita mengurangi akses terhadap
informasi-informasi penting dalam perusahaan (sektor formal) bagi
wanita?
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Stereotype tentang 
peran wanita

Akses terhadap 
informasi penting

Dapat maju 
menjadi pemimpin

Stereotype tentang 
peran wanita

Kerangka konseptual ini perlu diperjelas menjadi
variabel-variabel penelitian
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