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 Proposal = rencana yang dituangkan dalam 

bentuk rancangan kerja

 Penelitian = kegiatan pengumpulan, 

pengolahan, penganalisisan, dan     

penyajian data yang dilakukan 

secara sistematis dan objektif untuk   

memecahkan suatu persoalan atau 

menguji suatu hipotesis untuk 

mengembangkan prinsip-prinsip 

umum



Perlatihan

Contoh judul proposal

 Hubungan tingkat kecerdasan mahasiswa dengan 

prestasi belajar mata kuliah Bahasa Indonesia

 KEMAMPUAN MENGARANG EFEKTIF 

MAHASISWA ADMINISTRASI NIAGA IMT 

 Buatlah judul proposal



UNSUR-UNSUR PROPOSAL

 latar belakang masalah, 

 rumusan masalah, 

 tujuan penelitian, 

 hipotesis, 

 asumsi penelitian, 

 manfaat penelitian, 

 ruang lingkup, 

 keterbatasan penelitian,

 kajian pustaka, dan 

 definisi operasional. 



Latar Belakang Masalah

 Dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan 
dan kenyataan, baik kesenjangan teoretik ataupun 
kesenjangan praktis yang melatarbelakangi masalah 
yang diteliti. 

 Selain itu, dipaparkan secara ringkas tentang teori, 
hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar, dan 
diskusi ilmiah maupun pengalaman pribadi yang 
terkait erat dengan pokok masalah yang diteliti.  
Dengan demikian, masalah yang dipilih untuk 
diteliti mendapat landasan berpijak yang lebih 
kokoh.



Perlatihan

 Buatlah latar belakang penelitian !



Rumusan Masalah

 Rumusan masalah dinyatakan secara tersurat berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya.  

 Dalam hal ini hendaknya rumusan masalah disusun secara 

singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat 

tanya. 

 Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-

variabel yang diteliti dan dapat diuji secara empiris. 

 Contoh: apakah terdapat hubungan antara tingkat 

kecerdasan mahasiswa dengan prestasi belajar mereka 

dalam mata kuliah Ekonomi Mikro?



Perlatihan

 Buatlah rumusan masalah



Tujuan  Penelitian

 Tujuan penelitian diungkapkan pada sasaran 

yang ingin dicapai dalam penelitian.  

 Tujuan penelitian mengacu pada rumusan 

penelitian dan berupa pernyataan. 

 Contoh: tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui besarnya hubungan antara tingkat 

kecerdasan mahasiswa dengan prestasi belajar 

mereka dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. 



Perlatihan

 Buatlah tujuan masalah!



Hipotesis

 Hipotesis diajukan berupa jawaban sementara terhadap 
masalah penelitian agar hubungan antara masalah yang 
diteliti dengan kemungkinan jawabannya lebih jelas. 

 Adapun rumusan hipotesis yang baik hendaknya: 

(a) dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan,

(b) dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, 

(c) dapat diuji secara empiris, dan 

(d) menyatakan pertautan antara dua  variabel atau lebih. 

Contoh: Ada hubungan positif antara tingkat kecerdasan 
mahasiswa dengan prestasi belajar mereka dalam mata 
kuliah Ekonomi Mikro.



Perlatihan

 Buatlah hipotesis!



Asumsi Penelitian

 Asumsi penelitian adalah anggapan dasar tentang 

suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan 

bertindak dalam melaksanakan penelitian. 

 Dalam hal ini tidak perlu dibuktikan kebenarannya, 

tetapi dapat langsung memanfaatkan hasil penelitian 

yang diperolehnya dari orang lain melalui karya 

tulisnya.



Perlatihan

 Buatlah asumsi penelitian



Manfaat Penelitian

 Manfaat penelitian ditunjukkan mengenai 

pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan  

ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas.  

 Dengan kata lain, bagian ini berisi alasan kelayakan 

atas masalah yang diteliti.



Perlatihan

 Buatlah manfaat penelitian



Ruang Lingkup dan Keterbatasan 

Penelitian

 Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian 

dikemukakan karena sering dihadapi:

1.keterbatasan ruang lingkup kajian yang terpaksa 

harus dilakukan karena alasan-alasan prosedural, 

teknik penelitian, ataupun karena alasan logistik.  

2.keterbatasan penelitian karena kendala yang 

bersumber dari adat, tradisi, etika, dan kepercayaan 

yang tidal memungkinkan peneliti mencari data 

yang diinginkan.



Perlatihan

 Buatlah ruang lingkup dan keterbatasan 

penelitian



Kajian Pustaka

 Kajian pustaka memaparkan teori-teori yang 

disusun berdasarkan kemutakhiran dan 

relevansi yang diperlukan dalam penelitian.



Perlatihan

 Uraikan kajian pustaka penelitian



Definisi Operasional

 Definisi operasional adalah definisi yang 

dirumuskan berdasarkan  hal yang  yang dapat 

diamati oleh peneliti. 

 Definisi operasional bukan definisi berdasarkan 

kamus atau pendapat para ahli. 

 Hal ini diperlukan  terutama untuk istilah-istilah 

yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok 

dalam penelitian juga untuk menghindari perbedaan 

persepsi. 



Perlatihan

 Susunlah definisi operasional


