


MAKNA PROPOSAL PENELITIAN

• Proposal penelitian merupakan rancangan yang 
menggambarkan dan menjelaskan apa yang 
hendak diteliti dan bagaimana penelitian 
dilakukan.dilakukan.

• Proposal penelitian merupakan pedoman bagi 
peneliti dalam melaksanakan penelitian.

• Bentuk dan isi proposal penelitian kadang 
berbeda urutannya, tetapi hakekatnya sama.



KIAT STRATEGIS

1. Memahami tata cara penyusunan proposal penelitian.

2. Mempelajari kisi-kisi (akademik) yang berlaku dalam 
penyusunan proposal menurut jenis penelitian yang 
dipilih.

3. Memenuhi semua persyaratan (substansi dan teknis) 3. Memenuhi semua persyaratan (substansi dan teknis) 
yang dibutuhkan dalam proses pengajuan proposal 
penelitian sesuai jenis penelitiannya.

4. Berpikiran positif.



HUBUNGAN BERPIKIR ILMIAH, PENELITIAN, DAN PROPOSAL PENELITIAN

Langkah berpikir 
ilmiah

Merumuskan 
masalah

Langkah-langkah 
penelitian

Proposal  penelitian

Konseptualisasi masalah 
penelitian, sehingga jelas 
rumusan dan ruang 
lingkup masalah, dan 
batasan konsep dan 
batasan operasional

Pendahuluan
1. Latar belakang masalah
2. Identifikasi masalah
3. Pembatasan masalah
4. Perumusan masalah
5. Definisi operasional
6. Tujuan dan manfaat penelitian

Merumuskan 
hipotesis

Verifikasi data 
untuk uji 
hipotesis

Menarik 
kesimpulan

Berpikir rasional dalam 
mengkaji teori berkenaan 
dengan masalah 
penelitian, kerangka 
berpikir untuk mengajukan 
hipotesis penelitian

Pengumpulan data untuk 
pemecahan masalah

Pengujian hipotesis atau 
menjawab masalah

Menerima atau menolah 
hipotesis atau penolakan 
jawaban masalah

Kajian teori dan kerangka berpikir
1. Pembahasan teori
2. Hasil penelitian yang relevan
3. Kerangka berpikir
4. Hipotesis penelitian

Metodologi penelitian
1. Metode dan desain
2. Subyek penelitian
3. Teknik pengumpulan data
4. Teknik analisis data



JATI DIRI PROPOSAL PENELITIAN

• Komponen utama proposal penelitian; pendahuluan, kajian 
teori, dan cara penelitian.

• Pendahuluan memuat; latar belakang masalah, identifikasi 
masalah,  pembatasan masalah, perumusan masalah, definisi 
operasional, tujuan dan manfaat penelitian.

• Kajian teori memuat; pembahasan teori, hasil penelitian yang • Kajian teori memuat; pembahasan teori, hasil penelitian yang 
relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

• Cara penelitian memuat; metode dan desain, subyek penelitian, 
teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.



PENDAHULUAN
Latar belakang masalah

Berisi sejarah dan peristiwa yang terjadi pada obyek yang akan diteliti, tetapi peristiwa (das seins) itu 
tampaknya ada penyimpangan dari standar keilmuan (das solen).

Identifikasi masalah

Semua masalah yang ada pada obyek penelitian dikemukakan, baik masalah yang akan diteliti maupun 
tidak. Tunjukkan hubungan masalah satu dengan masalah yang lain.

Rumusan Masalah

Dinyatakan dalam kalimat tanya

Batasan masalah

Pembatasan terhadap beberapa variabel yang dipandang esensial berdasarkan tujuan penelitian.



KAJIAN TEORI

Aspek yang akan 
dikaji

Teori

Hasil penelitian

Kerangka pikirUbahan

Dugaan/asumsi



METODE PENELITIAN

Metode 
penelitian

Pendekatan

Subyek

Kuantitatif  & kualitatif

Populasi – Sampel 

penelitian
Instrumen

Analisis data

Tes & non tes 

Kuantitatif  & kualitatif



SEKIAN

Terima Kasih atas perhatiannya
Billahit taufiq wal hidayah
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.


