Pokok Bahasan
Tujuan

: Latihan Penyusunan Desain Penelitian
: Diharapkan para mahasiswa dapat menyusun desain penelitian
secara memadai.

Materi Pokok :
Desain penelitian (research proposal) adalah rancangan yang menggambarkan
atau menjelaskan apa yang hendak diteliti dan bagaimana penelitian itu dilaksanakan.
Menulis desain memerlukan pemahaman dasar-dasar penelitian. Bentuk isi desain kadang
berbeda urutannya, namun hakekatnya adalah sama yakni mengandung unsur-unsur pokok
berikut ini :
1. Judul Penelitian.
Rumusan judul hendaknya merupakan pernyataan yang tidak terlalu panjang, tetapi
jelas dan spesifik. Perumusannya apabila dibaca sepintas, pembaca telah mengerti
apa yang menjadi masalah penelitian.
2. Permasalahan
a. Latar belakang dan rasional mengapa penelitian terpusat pada masalah
tertentu.
b. Pernyataan dan analisis masalah yang diteliti.
c. Perumusan dan pembatasan masalah yang diteliti.
d. Batasan operasional mengenai variabel yang diteliti dan memperlihatkan
konstruk variabel.
3. Metodologi Penelitian
a. Strategi pengumpulan data, yang mencakup penentuan sampel, instrumen
yang digunakan dan prosedur perolehan data.
b. Strategi pengolahan data, mencakup kuantifikasi data penelitian, penentuan
metode statistik untuk mengolah dan menganalisis data, dan prosedur
pengolahan.
4. Sarana Penelitian
a. personil peneliti.
b. Perlengkapan administratif.
c. Biaya yang diperlukan (anggaran)
5. Kerangka Kegiatan dan Hasil Penelitian
a. jadwal kegiatan penelitian secara rinci dan lengkap.
b. Hasil penelitian yang diharapkan
c. Kerangka laporan penelitian.
LAPORAN PENELITIAN
1. Pendahuluan : masalah, urgensi dan lingup penelitian.
2. Kajian Pustaka : konsep teoritik, temuan terdahulu.
3. Prosedur riset : hipotesis yang diuji, sampel, instrumen, pengumpulan data,
pengolahan dan analisis.
4. Hasil-hasil penelitian : jawaban atas pertanyaan penelitian, hasil uji hipotesis disertai
tafsiran peneliti.
5. diskusi, kesimpulan dan Implikasi : Pembahasan dapat melibatkan konsep teoritik
sebagai dasar kajian terhadap masalah yang muncul dari hasil penelitian. Hasil
temuan penelitian mungkin ada implikasi terhadap : pengembangan teori, kegiatan
praktek atau penelitian lanjutan.
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Petunjuk :
Pelajari kerangka atau desain penelitian yang menggambarkan unsur-unsur pokok dalam
penelitian. Selanjutnya coba saudara buat desain sesuai dengan masalah yang saudara
teliti.
1. Judul

2. Permasalahan

3. Metodologi Penelitian

4. Sarana Penelitian

5. Kerangka kegiatan dan Hasil

