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SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN

BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS
BAB 3 METODE PENELITIAN



BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 terdiri dari sub-bab sebagai berikut:
1. Latar Belakang Penelitian; berisi paragraf-paragraf yang menjelaskan
pemahaman tentang topik dan teritori ilmu pengetahuan dari masalah
penelitian, posisi peneliti terkait masalah penelitian, yang disajikan dengan gaya
penceritaan dari gagasan, pendapat atau pandangan umum mengarah pada
kekhususan masalah penelitian, identifikasi masalah dan pembatasan masalah.
Bagian ini juga berisi pernyataan judul penelitian. Judul penelitian disajikan
dalam bentuk kalimat pernyataan yang menunjukkan temuan utama penelitian.
2. Perumusan Masalah Penelitian; berisi kalimat yang secara khusus
menunjukkan masalah penelitian yang disajikan dalam bentuk kalimat tanya
(pertanyaan penelitian).
3. Tujuan Penelitian; berisi kalimat pernyataan sebagai bentuk jawaban dari
pertanyaan penelitian.
4. Manfaat Penelitian; berisi kalimat pernyataan implikasi teoritis dan
implikasi praktis dari pencapaian tujuan penelitian.



BAB II TINJAUAN LITERATUR, KERANGKA BERPIKIR DAN
HIPOTESIS

Bab 2 terdiri dari sub-bab sebagai berikut:
1. Tinjauan Literatur; berisi penjabaran konsep-konsep dan proposisi yang
tercakup pada teori yang relevan dengan masalah penelitian. Tinjauan literatur
juga mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik
penelitian.
2. Kerangka Berpikir; berisi gambar yang menunjukkan model hubungan antar
konsep-konsep berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
Kerangka berpikir selanjutnya dijabarkan dalam pola penalaran proposisional
guna membentuk pernyataan hipotesis penelitian.
3. Hipotesis Penelitian; merupakan pernyataan/jawaban sementara yang harus
diuji kebenarannya pada analisis data pada bab IV.



BAB III METODE PENELITIAN
Bab 3 terdiri dari sub-bab sebagai berikut:

1. Desain Penelitian; berisi penjabaran kriteria realitas, karakteristik sains,

karakteristik manusia, dan peran nilai dalam pemilihan desain penelitian

oleh peneliti, di antaranya dalam kelompok penelitian kuantitatif adalah

desain survei, desain studi kasus, atau desain eksperimental.

2. Sumber Data, Tempat dan Waktu Penelitian; berisi penjabaran

karakteristik unit analisis yang menjadi sumber data yang relevan dengan

definisi konsep-konsep pada operasionalisasi variabel, pengungkapan lokasi

sumber data dan waktu pelaksanaan penelitian apabila keterangan ini

relevan dengan desain penelitian.

3. Populasi dan Sampel; berisi penjabaran luas populasi sumber data, kriteria

penentuan jumlah sampel yang representatif dari populasi, jumlah sampel

yang dapat direalisasi dan tingkat respon sumber data, serta kriteria

pemilihan metode pengambilan sampel yang digunakan yang relevan dengan

desain penelitian.



BAB III METODE PENELITIAN

Bab 3 terdiri dari sub-bab sebagai berikut:

4. Metode Pengumpulan Data; berisi penjabaran kriteria pemilihan metode

pengumpulan data yang digunakan yang relevan dengan desain penelitian dan

operasionalisasi variabel, daftar pertanyaan yang digunakan, dan jenis data yang

diperoleh dari penggunaan metode pengumpulan data yang diterapkan. Format

kuesioner yang digunakan dalam penelitian harus disajikan sebagai lampiran.

5. Operasionalisasi Variabel; berisi penjabaran kriteria pemilihan definisi konsep-

konsep dalam penelitian yang memungkinkan pengoperasian (kuantifikasi) konsep-

konsep tersebut sebagai variabel penelitian, struktur variabel yang dapat

dioperasikan pada unit analisis yang saling setara dan relevan dengan definisi

konsep-konsep yang dipilih, dan tingkat pengukuran yang dapat dicapai atas pilihan

definisi konsep-konsep tersebut.

6. Metode Analisis Data; berisi penjabaran pemilihan kriteria metode analisis data

yang digunakan, beserta detail tahapan-tahapan yang dilaksanakan untuk mencapai

tujuan penelitian, yang relevan dengan desain penelitian dan operasionalisasi

variabel. Sub-bab ini juga harus menunjukkan pernyataan matematis dari hipotesis

penelitian yang telah disajikan pada Bab 2.



Sampai jumpa minggu depan.

Terima kasih.


