
PENDAHULUAN 
 
Cara memilih masalah penelitian : 
Masalah utama mengapa penelitian harus dilakukan, dikarenakan masalah 
penelitian tersebut harus objective bukan subjective dan harus dapat dibuktikan 
secara logis bahwa itu benar-benar menjadi suatu masalah. 
Supaya logis dan valid masalah penelitian harus dilandasi dengan : 

1. Observasi lapangan 
2. Studi literatur (jurnal penelitian) 

 
Menentukan Judul penelitian 
Untuk menentukan judul penelitian, maka harus di dalamnya memuat : 

1. Produk yang dihasilkan,  
2. Tujuan,  
3. Object,  
4. Tempat, dan  
5. Tahun penelitian   

 
Contoh :  
Game untuk pengenalan huruf bagi anak usia dini pada TK AN-NUR Cilegon 
Tahun 2009 
 

• Produk yang dihasilkan (Game),  
• Tujuan (untuk pengenalan huruf bagi anak usia dini),  
• Object (TK AN-NUR),  
• Tempat (Cilegon), dan  
• Tahun penelitian (2009)  

 
 
 
 
Contoh isi bab 1 – bab 2 : 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Memaparkan latar belakang tentang permasalahan yang sedang di teliti. 
 

1.2 Identifikasi Masalah 
Untuk mengidentifikasikan masalah-masalah hasil dari penelitian yang 
disajikan secara rinci.   
 

1.3 Pembatasan Masalah 
Membatasi permasalahan yang akan dibahas pada bagian pembahasan, 
diberikan dengan konsep yang terstruktur/sistematis 



1.4 Rumusan Masalah 
Untuk merumuskan masalah,  yang jelas menunjukkan pertanyaan sesuai 
dengan tujuan penelitian. 
 
Tujuan merumuskan masalah : 
Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti sehingga penelitian dapat 
dilaksanakan dengan sebaik2nya. 
 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Untuk tujuan penelitian diberikan konsep yang terstruktur/Sistematis, misal 
(a,b,c, dst) 
Yang jelas dalam menentukan tujuan harus disesuaikan juga dengan 
rumusan masalahnya, dan tidak memberikan kalimat “sebagai syarat untuk 
menyelesaikan studi Strata-1 (S1).” 
 
Perihal manfaat yang akan di jabarkan berkaitan dengan tujuan yang 
hendak dicapai dalam bentuk manfaat untuk peneliti, instansi/perusahaan, 
dan kampus. 
 

1.6 Metode Penelitian 
Menjabarkan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, secara 
umum menggunakan Metode pengembangan sistem, yang terdiri dari : 
1. Pengumpulan data, meliputi : 

b. Studi Literatur 
 Dituangkan dalam Landasan Teori 
c. Observasi 
 Diikuti dengan bukti observasi (dalam bentuk foto/gambar yang 

disimpan dalam lampiran) 
d. Wawancara 
 Diikuti dengan bukti wawancara/quisioner, dll. 

 
2. Analisa sistem 
3. Perancangan sistem 
4. Pembuatan program 
5. Testing 
6. Implementasi 
7. Dokumentasi 
 

1.7 Sistematika Penulisan 
Ditulis perbab dan disertai penjelasannya. 
 
 
 

 
 
 



BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
 
Menjelaskan tentang teori yang disesuaikan dengan masalah yang sedang di 
ambil. Landasan Teori ini berisi : 
 
2.1 Tinjauan Penelitian 

Berisi karya skripsi orang lain yang bersesuaian dengan pembahasan 
skripsi yang akan/sedang dibahas, berisi minimal 5 tinjauan 
 

2.2 Dasar Teori 
Berisi dasar-dasar teori yang disesuaikan dengan pembahasan skripsi 
yang akan/sedang dibahas. 
 

2.3 Kerangka Pikir 
Contoh judul skripsi Game untuk pengenalan huruf bagi anak usia dini 
pada TK AN-NUR Cilegon Tahun 2009 
 
Berisi komponen-komponen sebagai berikut : 

a. Opportunity (peluang), menentukan peluang-peluang yang ada 
dalam membuat system informasi. Peluang dari judul di atas 
adalah bahwa anak cendrung menyukai permainan/game 

b. Problems (permasalahan), mengemukakan permasalahan yang 
terjadi pada saat penelitian, contoh masalah yang timbul adalah : 

a. Anak cendrung mengalami kesulitan dalam mengenal huruf 
serta merangkaikannya 

b. Anak terkadang bosan dalam belajar mengenal huruf dengan 
cara konvensional 

 
c. Opproach (metode yang digunakan). Pada bagian ini ada garis 

logika yang berasal dari Bagian Problems di atas. Contoh : 
• Bila Anak cendrung mengalami kesulitan dalam mengenal 

huruf serta merangkaikannya, maka metode yang digunakan 
adalah metode ABC atau sebagainya. 

• Bila Anak terkadang bosan dalam belajar mengenal huruf 
dengan cara konvensional, maka membuat Game Education. 

 
d. Development (membuat/membangun), diputuskan pengembangan 

dengan menggunakan rancangan model apa? Dan apa 
aplikasinya? 

e. Implementation (penerapan), hasil yang sudah dibuat akan 
diterapkan dimana? 

f. Result (hasil yang didapat), kesimpulan dari hasil yang didapat, 
apakah dapat menyelesaikan masalah yang ada?  

 


