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!! Perhatikan sebelum Anda memulai:





Soal terdiri dari Soal Wajib + Soal Bonus.
Tiap soal wajib berbobot sama.
Kerjakan soal-soal yang lebih mudah terlebih dahulu.
Kerjakan sebaik mungkin. Alokasikan waktu yang tersedia sebaik-baiknya.

Soal Wajib (jumlah 5 soal; bobot masing-masing soal 20%)
1. Coba jelaskan secara komprehensif istilah-istilah riset berikut:
a. Perumusan masalah (problem definition), serta apa tujuannya.
b. Desain penelitian (research design), serta apa tujuannya.
2. a. Jelaskan dengan singkat dan jelas beberapa jenis desain penelitian
berikut, dengan memperlihatkan perbedaan penggunaannya:
i. Desain ekplorasi (exploratory)
ii. Desain deskriptif (descriptive)
iii. Desain kausal (causal)
b. Berdasarkan interval waktu (time horizon), jenis penelitian dibagi
dalam 2 (dua) kategori dibawah ini, uraikan secara singkat.
a. Studi cross-sectional (snapshot)
b. Studi longitudinal (time series)
3. Ada berapa jenis variabel umum dalam riset? Coba sebut dan jelaskan
berdasarkan perbedaan dan/atau persamaan satu dengan lainnya.
Petunjuk: Akan lebih mudah jika Anda dapat menjelaskan secara
komprehensif & sistematis seluruh variabel-variabel dimaksud dengan
menggunakan satu ’ilustrasi’ penelitian. Bantu penjelasan Anda dengan
bagan yang relevan.
4. a. Jelaskan dengan singkat perbedaan konsep validity
dalam riset.
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b. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Bagaimana ia berbeda dengan
proposisi?
5. a. Apakah yang dimaksud dengan scaling dalam riset?
b. Apakah yang dimaksud dengan sampling? Lalu, sebut dan jelaskan
dengan singkat dan padat metode-metode sampling (sampling
methods) yang Anda ketahui. Tambahkan contoh untuk memperkuat
tiap penjelasan Anda.

Soal Bonus
(Tidak wajib dikerjakan. Jika Anda mampu dengan tepat menjawab dengan
benar, akan mendapat nilai. Jika salah (terdapat kesalahan yang signifikan), tidak
akan memberikan nilai tambahan apapun. Disarankan untuk hanya dikerjakan
jika Anda sudah cukup yakin dengan pengerjaan Soal Wajib).
Jelaskan secara sistematis dan terstruktur : Xo = Xt + Xs +Xr

"You're going to make mistakes in life. It's what you do after the mistakes
that counts."

"A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the
opportunity in every difficulty."

"The difference between a successful person and others is not a lack of
strength, not a lack of knowledge, but rather in a lack of will."
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