
 
 

PANDUAN PENYUSUNAN SINOPSIS  
RENCANA PENELITIAN TESIS 

 

Untuk mempersiapkan proposal dan merencanakan penelitian (riset), 
peneliti perlu mengacu kepada kerangka umum (framework) 
perancangan riset yang memberikan panduan mengenai semua hal 
yang berhubungan dengan studi yang hendak dilakukan; mulai dari 
pencarian ide sampai dengan prosedur pengumpulan data berikut 
analisisnya. 

Di dalam merancang suatu riset, peneliti perlu mempertimbangkan 
beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

  

1. Klaim Ilmu Pengetahuan apa yang hendak dibuat ? 

Di dalam proses penelitian, seorang peneliti akan 
memulainya dengan membuat asumsi “how they will learn” dan 
“what they will learn”. Klaim-klaim ini sering disebut sebagai 
paradigma (Lincoln & Guba, 2000; Mertens, 1998), atau asumsi 
filosofis, epistemologi, dan ontologi (Crotty, 1998), atau metoda 
penelitian (Neuman, 2000). 

Secara filosofis, peneliti akan membuat klaim mengenai “what is 
knowledge (ontology)”, “how we know it (epistemology)”, “what values 
go into it (axiology)”, “how we write about it (rhetoric)”, dan “the 
processes for studying it (methodology)”. 

2. Metodologi Penelitian apa yang hendak dipergunakan ? 

Metodologi penelitian (Mertens, 1998), tradisi penyelidikan (Creswell, 
1998), atau stategi penyelidikan (Creswell, 2003) merupakan 
prosedur yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Di dalam 
studi kuantitatif, metodologi dapat berupa eksperimen atau survei. 
Di dalam studi kualitatif, metodologi dapat berupa penelitian naratif, 
fenomenologi, etnografi, grounded teori, atau case study. Sementara 
di metoda mixed adalah prosedur sekuensial, konkuren, atau 
transformatif. 

 

3. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data apa  yang hendak 
dipergunakan 

Metoda penelitian merupakan suatu metoda yang digunakan untuk 
mengumpulkan dan menganalisis data penelitian. Beberapa di 
antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Metoda penelitian kuantitatif: predetermined; instrument 
based question; performance data, attitude data, 
observational data, dan cencus data; statistical analysis.  
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b. Metoda penelitian kualitatif: emerging method; open-
ended question; interview data, observation data, 
document data, audio-visual data,; text & image 
analysis.  

c. Metoda penelitian mixed: predetermined & emerging; 
open & closed-ended question; multiple data drawing; 
statistical & text analysis.  

 

Metoda Kuantitatif. Di dalam pendekatan kuantitatif, peneliti akan 
membuat klaim post positivist untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan, menggunakan strategi eksperimen atau survei, dan 
mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang akan 
menghasilkan data statistik. 

Metoda Kualitatif. Peneliti membuat klaim constructivist. Strategi 
yang dilakukan adalah prosedur naratif, fenomenologi, etnografi, 
grounded theory, atau case study. Peneliti mengumpulkan data yang 
bersifat open-ended data. 

Metoda Mixed. Peneliti membuat klaim pragmatic grounds 
(consequence oriented, problem-centered, pluralistic). Strategi yang 
digunakan adalah prosedur simultan atau sekuensial. Metoda 
pengumpulan data baik informasi numerik maupun teks yang akan 
merepresentasikan informasi kuantitatif sekaligus kualitatif. 

Dalam memilih sebuah pendekatan untuk penelitian yang hendak 
dilakukan, Creswell (2003) merekomendasikan hal-hal sebagai 
berikut: 

• Sesuaikan antara masalah dengan pendekatan  

• Dasarkan kepada pengalaman peneliti  

• Pertimbangkan pembaca atau audiens  
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SISTEMATIKA SINOPSIS RENCANA PENELITIAN TESIS 
 

I. PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat 
yang menggambarkan dengan tepat isi usulan penelitian yang 
meliputi:  

1.1. Latar Belakang   
Mengemukakan dan meletakkan penelitian yang akan dilakukan 
dalam peta keilmuan yang menjadi perhatian peneliti. Karena itu, 
dalam latar belakang ini diuraikan:  

• Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh 
diangkat dari masalah teoretis atau diangkat dari masalah 
praktis.  

• Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian (menunjukkan 
permasalahan sebagai perbedaan antara konsep atau teori 
yang ada).  

• Situasi yang melatarbelakangi masalah (yang dipermasaIah-
kan).  

• Penelitian terdahulu yang bersangkut paut dengan masalah.  

• Intisari dan kerangka teori yang menjadi masalah, termasuk 
didalamnya mengemukakan identifikasi masalah, pemilihan 
masaIah, isu/tema sentral atau fokus penelitian.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan:  

 

• Menyatakan dengan jelas, tegas, dan konkret masalah yang 
akan diteliti.  

• Relevan dengan waktu.  

• Berhubungan dengan suatu persoalan teoretis atau praktis.  

• Berorientasi pada teori (teori merupakan body of knowledge).  

• Dinyatakan dalam kalimat tanya atau pernyataan yang 
mengandung masalah penelitian.  
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1.3. Maksud atau Tujuan Penelitian  
Menegaskan maksud atau tujuan penelitian yang terkait dengan 
pengembangan keilmuan atau manfaat praktis dari masalah yang 
akan diteliti.  

• Maksud  

Konsekuensi dari masalah penelitian.  

• Tujuan  

Merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari maksud 
penelitian.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  
Mengungkapkan secara spesifik manfaat yang hendak dicapai dari:  

 

• Aspek teoretis (keilmuan) dengan menyebutkan manfaat 
teoretis apa yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti.  

 

• Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan manfaat 
apa yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang 
dihasilkan penelitian.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bagian ini calon peneliti menyajikan rangkuman teori yang 
mendukung topik penelitian yang hendak dilakukan. Pembahasan 
sebaiknya dilakukan secara ringkas tapi tuntas sehingga dapat 
membantu peneliti dalam merumuskan kerangka pikir hubungan 
kausal antara variabel penelitian. Sesuai dengan filosopi penelitian 
Perguruan Tinggi yakni bersifat ilmiah, maka rangkuman teori yang 
dilakukan harus memiliki sumber ilmiah yang jelas dan telah 
dipublikasikan. 

Pada bagian ini juga perlu dienumerasi sejumlah penelitian 
terdahulu dalam topik yang sama. Hal ini perlu dilakukan untuk 
menjaga konsistensi keberlanjutan penelitian yang dilakukan. 
Namun yang terpenting dalam hal ini adalah untuk menghindari 
terjadinya duplikasi yang dapat bermuara pada plagiasi. 

Tinjau Pustaka kemudian harus diakhiri dengan sub-bab Kerangka 
pikir. Pada sub bab ini calon peneliti harus menyajikan dengan jelas 
bgaimana setiap variabel yang diteliti saling terkait satu dengan yang 
lainnya. Penyajian hubungan kausal antara variabel tersebut dapat 
disajikan dalam bentuk narasi, grafis, dan atau matematis. 
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III METODOLOGI PENELITIAN  
Bagian ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang 
digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat 
menjawab atau menjelaskan masalah penelitian, meliputi uraian 
tentang:  

3.1. Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian  
Mengemukakan dengan tepat dan jelas tentang bahan penelitian, 
subjek penelitian (karakteristik responden/ perusahaan yang diteliti) 
dan objek penelitian (variabel yang diteliti) atau masing-masing 
bagian penelitian serta menunjukkan tempat dan waktu penelitian 
secara argumentatif. Tesis dapat menggunakan data primer atau 
data sekunder.  

3.2. Metode (Desain)  
Argumentasi tentang pemilihan pendekatan atau metode dengan 
memperhatikan sifat-sifat variabel yang diteliti dan jenis informasi 
yang diperlukan, dengan:  

• Menguraikan struktur penelitian atau masing-masing bagian 
penelitian yang meliputi operasionalisasi variabel.  

 

• Menguraikan strategi penelitian atau masing-masing bagian 
penelitian, termasuk didalamnya populasi, metode penarikan 
sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis serta model 
penelitian yang akan digunakan.  

 

3.3. Keterbatasan Metode (Jika Ada)  
Uraian tentang keterbatasan metode yang digunakan (apa yang tidak 
dapat dijangkau dalam analisis).  
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