


Alternatif Jawaban
No. Jawaban Frekuensi

1 Sibuk

2 Tidak tahu masalah yang 
akan diteliti

3 Tidak konsentrasi

4 Malas

5



3 Aspek Penting
Dalam Penyusunan Proposal

• Sistematika

•Relevansi
• Substansi
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Pernyataan Pentingnya
Penelitian

Perumusan Masalah & 
Tujuan Penelitian

Tinjauan Teoritis dan
Empiris

Perumusan Kerangka
Pemikiran & Hipotesis

Penyusunan 
Rancangan Penelitian

Perumusan Konsepsi 
dan Pengukuran

Perumusan Konsepsi 
dan Pengukuran

Penetapan Asumsi 
yang Relevan

Penetapan Asumsi 
yang Relevan

• Metode Pengumpulan 
Data

• Metode Analsis

Pelaksanaan Penelitian

Penyusunan Hasil dan 
Kesimpulan

TAHAPAN PERENCANAAN DAN TAHAPAN PERENCANAAN DAN 
PELAKSANAAN PENELITIANPELAKSANAAN PENELITIAN
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Pernyataan pentingnya penelitian merupakan inti 
dari  Sub-Bab Latar belakang.

Berisi uraian tentang mengapa penelitian harus 
dilakukan.

Argumentasi pentingnya penelitian umumnya  bisa 
untuk pengembangan ilmu atau  inovasi-inovasi 
atau kebijakan yang spesifik. 

Bisanya  dimulai dari uraian  umum sampai uraian 
spesifik dan umumnya diakhiri dengan kalimat 
“……maka penelitian tentang …… dianggap 
penting untuk dilakukan”.

PERNYATAAN PENTINGNYA PENELITIAN 

Tahapan Perencanaan dan 
Pelaksanaan Penelitian

1
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PERUMUSAN MASALAH dan
TUJUAN PENELITIAN

Tahapan Perencanaan dan 
Pelaksanaan Penelitian

2

Disebut juga dengan Topik Penelitian (research topic)

adalah sesuatu hal yang sering diperbincangkan dan 
perlu dicari sebab dan akibatnya.

dapat muncul dari satu atau lebih permasalahan yang 
perlu diamati, tergantung kepada cakupan issu.

Issu Pokok (main Issue)
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Masalah adalah gap atau kondisi yang tidak sesuai antara 
apa yang diharapkan dengan apa yang diinginkan. 

Permasalahan penelitian dirumuskan dalam bentuk 
pertanyaan yang mengundang jawaban 

Perumusan masalah menjadi kunci dalam mengarahkan 
penelitian untuk mendapatkan jawaban yang tepat. 

Suatu permasalahan yang baik mengandung unsur-unsur 
pokok sbb:

Menunjukkan hubungan dua atau lebih variabel

Dinyatakan secara jelas dan tegas

Memungkinkan dilakukan pengujian secara empiris

Permasalahan (Problems)
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MASALAH  PENELITIAN

Kondisi yang DiharapkanKondisi yang Diharapkan

Kondisi AktualKondisi Aktual

• Teori
• Hasil Penelitian

• Data 
• Pengamatan 
Lapang

PERUMUSAN MASALAH PENELITIANPERUMUSAN MASALAH PENELITIAN
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PERUMUSAN MASALAH PENELITIANPERUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Kondisi/Indikasi yang 
muncul akibat adanya 

masalah

Pertanyaan2 yang 
berhubungan dgn issu 
pokok, khusus pada 
aspek yang akan 

diteliti. 

Issu Pokok

Permasalahan
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Diri pribadi, melalui proses perenungan dan pemikiran 
yang mendalam terhadap fenomena yang diamati.
Kepustakaan, melalui penelaahan terhadap teori, hasil 
penelitian, dan bahan-bahan kepustakaan (referensi) 
lainnya.   
Orang lain, dari kolega, tenaga teknis lapangan,  sponsor 
dan pengamat.  

Sumber Sumber 
Issu Pokok dan PermasalahanIssu Pokok dan Permasalahan

Pertimbangan dalam Pemilihan  Pertimbangan dalam Pemilihan  
Issu Pokok dan PermasalahanIssu Pokok dan Permasalahan

Manageable
Obtainable data
Interesting 
Significance
Resources (waktu, biaya dan tenaga)
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Berkaitan dengan rumusan masalah yang akan 
diteliti

Bersifat spesifik

Terukur

Melandasi judul penelitian yang akan diteliti

Tidak menimbulkan interpretasi ganda 
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Teori membantu mengatasi permasalahan yang 
terjadi dan mempermudah pencapaian sasaran 
penelitian yang diinginkan

Teori yang perlu dipaparkan adalah teori-teori yang 
andal untuk memberikan jalan keluar terhadap 
permasalahan yang dteliti:

Mampu menjelaskan fenomena yang diteliti
Penjelasan dipaparkan secara tegas, sederhana 
dan dapat dimengerti.

TEORI

TINJAUAN TEORITIS DAN EMPIRIS 
(TINJAUAN PUSTAKA)

Tahapan Perencanaan dan 
Pelaksanaan Penelitian

3
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Teori merupakan seperangkat proposisi yang 
berhubungan, yang menggambarkan suatu pemikiran 
sistematis terhadap fenomena melalui penentuan 
hubungan antar konsep
Suatu teori dapat terdiri dari konsep-konsep, asumsi-
asumsi, hipotesis dan atau hubungan perilaku. 
Proposisi adalah suatu pernyataan yang membenarkan 
atau menolak suatu peristiwa.
Asumsi adalah dasar argumentasi, atau alasan yang 
mendasari argumentasi yang tidak perlu dibuktikan. 
Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih perlu 
dibuktikan kebenarannya.
Hubungan perilaku yang menunjukkan interaksi antar 
variabel observasi dalam suatu peristiwa tertentu.  

TEORI ………
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Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang 
relevan

Menelaah konsistensi teori dengan kondisi empiris 
sehingga dapat ditemukan asumsi-asumsi yang 
tepat atau yang perlu diteliti lebih lanjut. 

Memberikan dukungan terhadap jawaban 
permasalahan penelitian

TINJAUAN EMPIRIS



/Zed_A 15

Kesimpulan (jawaban) sementara terhadap 
permasalahan penelitian yang perlu diuji 

kebenarannya.  

Issu Pokok

Permasalahan

Tinjauan Pustaka

• Teori
• Hasil Penelitian

Kerangka
Pemikiran

Analisis & sintesis
Peneliti

HIPOTESIS



Format Penulisan Topik Khusus

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I. PENDAHAULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan

1.3. Metode

1.4. Sistematika penulisan

Bab II, Bab III, Dst (Tergantung tujuan yang ditetapkan)

Bab Terakhir. PENUTUP

Daftar Pustaka
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