Panduan Substansi Outline Skripsi
1. Topik yang diangkat dalam skripsi harus memuat orisinalitas penelitian atau
pembahasan. Kebaruan ini tidak hanya dari sisi lokasi penelitian, namun juga perlu
mempertimbangkan inovasi dan kreasi dalam cara pandang terhadap fenomena sosial.
2. Outline skripsi memuat unsur-unsur berikut:
a. Latar Belakang
Latar belakang mendeskripsikan secara ringkas fenomena sosial yang akan diteliti,
argumentasi yang mendasari pemilihan topik dan urgensi penelitian mengenai topik
yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan masalah yang terjadi kemudian
dikerucutkan pada aspek yang akan diteliti sekaligus rencana hasil penelitian
tersebut.
Secara sederhana latar belakang perlu menjawab beberapa pertanyaan berikut:
1. Bagaimana hasil pengamatan Anda pada fenomena sosial yang akan diteliti?
2. Mengapa fenomena sosial tersebut dipilih dalam penelitian ini?
3. Mengapa fenomena sosial itu penting untuk diteliti?
4. Bagaimana memfokuskan penelitian Anda dari fenomena sosial yang telah
dipaparkan sebelumnya?
5. Apa kontribusi penelitian Anda dalam bidang akademik dan non akademik?
b. Rumusan Masalah
Rumusan masalah biasanya diuraikan dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah
harus jelas, padat, singkat dan menggunakan bahasa yang tidak menimbulkan multitafsir.
Pertanyaan pada bagian ini adalah: Apa masalah yang menjadi dasar penelitian ini?
c. Teori
Teori adalah cara berpikir atau analisa yang akan digunakan dalam menjelaskan
data. Penjelasan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Pada bagian ini
setidaknya diuraikan pemikiran tokoh sosiologi yang akan digunakan dalam
menjelaskan masalah tersebut. Bagian ini juga menjelaskan implementasi teori yang
telah dipilih untuk menelaah fenomena yang diteliti. Bagian ini juga berfungsi untuk
membatasi cara pandang dalam melihat masalah.
d. Metode Penelitian
Bagaimana cara mendapatkan data atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
sudah diuraikan dalam rumusan masalah. Metode yang digunakan apakah kualitatif
atau kuantitatif? Metode ini menjelaskan bagaimana proses penelitian dijalankan
didasarkan pada rumusan masalah. Metode ini juga memaparkan bagaimana proses
mendapatkan data, tempat melakukan penelitian, ruang lingkup penelitian, apa saja
atau siapa saja atau instansi mana saja yang akan menjadi objek dalam
mendapatkan data. Pada bagian ini juga memaparkan secara ringkas mengenai
pendekatan penelitian yang akan dilakukan, teknik penentuan informan/responden,
teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data yang akan dilakukan.

