KOMPONEN
PROPOSAL PENELITIAN

(untuk yang berbahasa Indonesia)

No.

Bagian

1

Abstrak Penelitian dan
Kata Kunci

2

Latar Belakang Masalah

3

Permasalahan Penelitian

4

Literature Review

5

Landasan Teori dan
Kerangka Konseptual

6

Hipotesis (Jika Ada)

Uraian/Keterangan
Abstrak penelitian merupakan gambaran ringkas terkait
dengan penelitian yang akan dilakukan. Secara teknis,
abstrak penelitian ditulis (tidak lebih) dari 200 kata yang
memuat (minimum) uraian tentnag dasar pemikiran,
tujuan penelitian, metode yang digunakan, kajian
terdahulu dan impilkasi serta kontribusi penelitian bagi
user dan stakeholders.
Pada bagian ini diuraikan tentang dasar pikir atau
argumentasi mengapa masalah dan/atau pertanyaan
penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus
penelitian. Latar belakang masalah secara eksplisit
memuat subtansi permasalahan (akar permasalahan)
yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan
pertanyaan penelitian
Yang dimaksud masalah adalah masalah ilmiah
penelitian (scientific research problems). Pada bagian
ini, masalah penelitian merupakan rumusan atau
identifikasi permasalahan yang akan dipecahkan atau
dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian.
Setiap rumusan masalah minimal memuat minimum
dua variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan
variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan dimanage (measurable and manageable)
Literatur review menguraikan hasil kajian dan penelitian
sebelumnya terkait topik atau pertanyaan penelitian
yang diajukan. Literatur review akan menjadi guide
terkait dengan cakupan atau batasan penelitian,
penggunaan metodologi dan kedalaman kajian dan
penelitian serta untuk menghindari pengulangan
pertanyaan penelitian yang sama
Landasan teori merupakan hasil penelusuran peneliti
terkait teori-teori yang digunakan dari buku-buku ilmiah.
Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara
mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif
terhadap hasil penelitian.
Kerangka konseptual menggambarkan alur pemikiran
penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan
yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum
dalam hipotesis. Kerangka konsep umumya disajikan
dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar
variabel.
Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui
kebenarannya, yang berarti dugaan itu mungkin benar
mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah
jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian
yang nanti akan dibuktikan melalui temuan penelitian,
analisis data dan pengambilan kesimpulan
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No.

Bagian

7

Metodologi Penelitian

8

Hasil yang DIharapkan

9

Waktu dan Tempat
Penelitian

10

Daftar Pustaka/Rujukan

11

Lampiran
1. Curriculum Vite
2. RBA Penelitian
3. Salinan SK
4. Salinan NPWP
5. Salinan No. Rekening
BNI

Uraian/Keterangan
Metodologi Penelitian adalah desain yang digunakan
dalam penelitian untuk memberikan gambaran siapa
responden (sample)/sumber informasi, jenis informasi
atau data yang akan dicari/dikumpulkan data sekunder
yang digunakan (jika ada), unit analisis, timeline
penelitian dan lokasi penelitian, metode penelitian,
teknik pengumpulan data (seperti survey atau
wawancara), measurement (variable-variabel yang
diukur), dan rencana analisis data (misalnya
menggunakan analisa korelasi dan regresi untuk
penelitian kuantitatif).
Hasil yang Diharapkan merupakan gambaran manfaat,
hasil dan produk yang akan dihasilkan setelah kegiatan
penelitian selesai dilaksanakan. Dalam konteks ini,
harus bisa diuraikan apa manfaat penelitian dan siapa
yang menerima manfaat dari hasil/produk penelitian.
Waktu pelaksanaan penelitian dan rencana kegiatan
penelitian harus dibuat dalam tabel dengan mengacu
pada waktu pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan
Puslitpen, yaitu dari Maret sampai dengan Agustus
2016
Daftar rujukan dirutukan berdasarkan nama penulis dan
tahun terbit
Lampiran-lampiran seperti, CV, RBA dan lain
sebagainya, disertakan dalam propoosal hard copy
yang diserahkan ke Pusat Penelitian dan Penerbitan
(PUSLITPEN)

Catatan:
Seluruh berkas lampiran, dibundel/dijilid TERPISAH dengan dokumen proposal
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STRUKTUR/OUTLINE
PROPOSAL PENELITIAN

(untuk yang berbahasa Indonesia)

COVER
ABSTRAK
DAFTAR ISI
Halaman:
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