State of the
Art
KK-A

GENTISYA TRI MARDIANI, S.KOM., M.KOM

TEKNIK INFORMATIKA - UNIKOM

PSTA [2020]

Pendahuluan
Kegiatan penelitian yang tidak kalah penting selain masalah, pertanyaan,
tujuan, dan metode penelitian adalah teori.
 Definisi teori menurut Kerlinger adalah:
“A theory is a set of interrelated constructs (variables), definitions,
and propositions that presents a systematic view of phenomena by
specifying relations among variables”


Teori digunakan untuk menjelaskan sebuah model atau seperangkat
konsep dan proposisi yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya
atau sebagai dasar melakukan suatu tindakan yang terkait dengan
sebuah peristiwa tertentu.

Fungsi Teori dalam Penelitian

-



Penelitian Kuantitatif
Sebagai dasar penelitian untuk diuji
Teori akan dijelaskan secara komprehensif sebelum mulai kegiatan pengumpulan
data
Teori menjadi kerangka kerja (framework) untuk keseluruhan proses penelitian
Teori berbentuk hipotesis yang nantinya akan diuji atau diverifikasi

Penelitian Kualitatif
Teori dihasilkan atau dikembangkan dari lapangan dengan melihat fenomena atau
gejala yang terjadi
Teori berbentuk pola (pattern) atau generalisasi naturalistik (naturalistic
generalization)
Pola dari suatu fenomena bisa dianggap sebagai sebuah teori
Teori dipakai sebagai bahan analisis untuk memahami persoalan yang diteliti

Fungsi Teori dalam Penelitian
Agar peneliti tidak melakukan duplikasi dan replikasi dari penelitian sebelumnya,
sehingga terlihat ada kontribusi dari penelitiannya maka peneliti harus membuat
‘state of the art’ dalam penelitian yang meliputi siapa saja hingga yang paling
terakhir meneliti apa, di mana (jika penelitian lapangan), apa masalahnya,
metode apa yang dipakai, dan dengan hasil apa (dapat menggunakan tabel)
kemudian apa kontribusi/pembeda penelitian yang sedang dilakukan dari
penelitian-penelitian sebelumnya.

State of The Art


State of the art bermanfaat untuk mengetahui perkembangan ilmu pada
topik/bidang dan masalah umum yang diteliti hingga peneliti dapat
merumuskan masalah penelitian yang dapat memberikan kontribusi.
Kontribusi disini bisa berbentuk penyelesaian masalah pada satu instansi
atau perusahaan yang tentunya belum pernah dilakukan oleh orang lain
sebagai kontribusi pada instansi/perusahaan tersebut, atau adanya
penambahan variabel masalah terhadap kontribusi yang sudah ada sehingga
penyelesaian masalah yang ada perlu reengineering.

State of The Art


Menurut Prof. Dr. Husein Umar, State of the art adalah rancangan penelitian
yang terperinci dan unik dibandingkan penelitian terdahulu.



Memastikan tidak terjadinya duplikasi, plagiarisme ide, dan redundansi
penelitian.



State of the art dapat dijadikan sebagai dasar penelitian yang tertuang pada
latar belakang penelitian.

Bagi mahasiswa
yang tidak
berubah tema
1.
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5.

TUGAS

Perbaiki proposal sesuai dengan arahan revisi pada
draft masing-masing
Pada sub bab Review Literatur, buatlah State of the
Art minimal dari 5 jurnal karya ilmiah yang sudah
dipublikasi (bukan dari elib unikom atau skripsi
sebelumnya)
Buat State of The Art dalam bentuk tabel dan di
dalamnya menjelaskan juga perbedaan penelitian
Anda dengan penelitian tsb.
Kirimkan proposal yang sudah diperbaiki ke:
email: gentisya.tri.mardiani@email.unikom.ac.id
subject: PSTA-Rev3-NIM
nama file: PSTA-Rev3-NIM-Nama
(untuk file proposal kirim dalam format docx, file lain
seperti data, boleh dgn format apapun)
Tugas dikirimkan paling lambat Jumat, 24 April 2020,
(karena tugas ini akan dijadikan sebagai konfirmasi
kehadiran)

Bagi mahasiswa
yang UBAH tema
1.
2.

3.

4.

5.

6.

TUGAS

Buat proposal lengkap dengan cover judul yang baru
Jelaskan lengkap pada isi email alasan perubahannya
kenapa dan kenapa tidak mengirimkan Rev2 pada minggu
sebelumnya (bagi yg tidak mengirim)
Pada sub bab Review Literatur, buatlah State of the Art
minimal dari 5 jurnal karya ilmiah yang sudah dipublikasi
(bukan dari elib unikom atau skripsi sebelumnya)
Buat State of The Art dalam bentuk tabel dan di dalamnya
menjelaskan juga perbedaan penelitian Anda dengan
penelitian tsb.
Kirimkan proposal yang sudah diperbaiki ke:
email: gentisya.tri.mardiani@email.unikom.ac.id
subject: PSTA-Rev3-NIM
nama file: PSTA-Rev3-NIM-Nama
(untuk file proposal kirim dalam format docx, file lain
seperti data, boleh dgn format apapun)
Tugas dikirimkan paling lambat Jumat, 24 April 2020,
(karena tugas ini akan dijadikan sebagai konfirmasi
kehadiran)

“Skripsi yang baik
adalah skripsi yang
dikerjakan”

