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Pendahuluan 

Proposal merupakan suatu  rencana kerja  tertulis yang disusun secara sistematis. Proposal adalah garis 

besar (outline) yang menjelaskan tentang siapa (who), apa (what), mengapa (why), bagaimana (how), di 

mana  (where),  kapan  (when),  dan  untuk  siapa  (for  whom)  penelitian  itu  akan  dilaksanakan.  Kajian 

proposal  dilakukan  terhadap  relevansi,  perumusan masalah, metodologi,  kelayakan  dan  kompetensi 

peneliti. 

Garis  besar  penulisan  proposal  penelitian  terdiri  dari  (1)  judul  penelitian,  (2)  pendahuluan/latar 

belakang,  (3)  tujuan  penelitian,  (4)  manfaat  penelitan,  (5)  hipotesis  (bila  diperlukan),  (6)  tinjauan 

pustaka,  (7) kerangka konsep,  (8) metode penelitian,  (9) hasil penelitian dan pembahasan,  (10) daftar 

pustaka, (11) lampiran‐lampiran. 

 

Elemen Proposal Penelitian 

1. Judul Penelitian 

Judul  mencerminkan  topik  dan  tujuan  penelitian,  yang  menggambarkan  secara  cepat  kepada 

pembaca  ide kunci dari penelitian yang akan dilaksanakan. Judul harus singkat,  jelas, dan maksimal 

terdiri dari 20 kata. Bila diperlukan menggunakan anak judul (sub judul). 

2. Pendahuluan 

2.1. Latar Belakang 

Latar  belakang  penelitian  mencakup  komponen‐komponen  masalah  yang  perlu  diteliti 

berdasarkan  pengamatan  peneliti,  kajian  pustaka  dan  hasil‐hasil  penelitian  terdahulu,  yang 

merupakan  bahan  pertimbangan  (justification)  penetapan  fokus  penelitian  dan  hipotesis  bila 

diperlukan.  Suatu  penelitian  penting  untuk  dilakukan  apabila  (a) mengacu  pada  agenda  riset 

Badan  Litbangkes,  (b)  permasalahan  yang  belum  pernah/sangat  jarang  diteliti,  (c)  penelitian 

tetapi  hasilnya  belum  lengkap  atau  kurang  tajam,  (d)  hasil  penelitian masih  kontradiktif  dan 

belum konsisten, (e) isu yang berkaitan dengan validitas eksternal dan (f) isu‐isu penting lainnya 

2.2. Perumusan Masalah Penelitian 

Masalah  penelitian  adalah  kesenjangan  antara  yang  terjadi  (fakta)  dengan  yang  seharusnya 

terjadi,  jelas,  relevan,  nalar,  terdokumentasi.  Masalah  penelitian  dapat  common  sense  atau 

intuitif  tetapi  harus  berdasarkan  data,  yang  identifikasi/pemecahannya  hanya  dapat  dicari 

melalui  penelitian.  Tidak  semua  masalah  kesehatan  memerlukan  penelitian,  misalnya  ada 

masalah  kesehatan  yang  dapat  diselesaikan  melalui  perbaikan  manajemen,  peningkatan 

koordinasi, pelatihan, dan pemenuhan ketersediaan sumber daya. 



Setelah  masalah  teridentifikasi,  langkah  selanjutnya  adalah  membatasi/ 

memfokuskan/mendefinisikan masalah dengan formulasi yang memuat antara lain:  

 Kelayakan masalah 

 Besar dan luas masalah 

 Urgensi dari masalah 

 Wilayah geografis yang terpengaruh, 

 Karakteristik populasi/ sampel penelitian, 

 Faktor‐faktor yang mempengaruhi masalah, 

 Upaya yang pernah dilakukan untuk mengatasi masalah, keberhasilan dan kekurangan upaya 

 tersebut. 

 Prediksi terhadap keberhasilan penelitian, 

 Masalah penelitian tidak merupakan item‐item tetapi suatu deskripsi 

 

Pertanyaan Penelitian 

Pertanyan  penelitian  diharapkan  dapat  terjawab  dari  hasil  penelitian.  Telaah  pustaka  dapat 

membantu 

untuk merumuskan pertanyaan penting, terutama bila telah menguasai topik dan masalahnya.  

 

Pertanyaan penelitian digunakan untuk merancang penelitian: 

Contoh 1.  

“Sejumlah besar penderita TB tidak menyelesaikan secara tuntas pengobatannya.” 

Pertanyaan penelitiannya: 

a. Faktor‐faktor apa yang mempengaruhi seorang penderita TB tidak kembali lagi ke Puskesmas 

untuk mengambil obatnya ? 

b. Faktor‐faktor apa yang mempengaruhi seorang penderita TB tidak minum obatnya? 

c. Faktor‐faktor  apa  yang  dapat  mendorong  seorang  penderita  TB  menyelesaikan 

pengobatannya secara tuntas ? 



Contoh 2.  

“Banyak anak gizi buruk ditemukan pada keluarga‐keluarga mampu” 

Pertanyaan penelitian : 

a. Determinan apa yang terkait dengan gizi buruk pada keluarga‐keluarga mampu? 

b. Apakah  faktor  pola  asuh  merupakan  faktor  utama  penyebab  gizi  buruk  pada  keluarga‐

keluarga mampu ? 

c. Apakah gaya hidup (life style) merupakan faktor utama penyebab gizi buruk pada keluarga‐

keluarga mampu? 

Contoh 3.  

“Terjadinya disparitas pada pemanfaatan pelayanan kesehatan” 

Pertanyaan penelitian : 

a. Determinan apa yang terkait dengan disparitas pada pemanfaatan pelayanan kesehatan ? 

b. Apakah tingkat pendapatan masyarakat merupakan faktor utama penyebab disparitas pada 

pemanfaatan pelayanan kesehatan ? 

c. Apakah  ketersediaan  dan  penyebaran  fasilitas  pelayanan  kesehatan 

mempengaruhipemanfaatan pelayanan kesehatan ? 

2.3. Tujuan PenelitianTujuan terdiri dari dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum adalah pernyataan spesifik yang menggambarkan luaran yang akan dihasilkan dari 

penelitian yang diusulkan. 

Tujuan khusus  :  (a) merupakan tujuan antara untuk mencapai  tujuan umum,  (b) harus spesifik 

dan  dapat  dicapai  dalam waktu  yang  telah  ditentukan,  (c)  dinyatakan  dengan  tindakan  yang 

menggunakan kata kerja aktif (to), misalnya mengukur (to assess, to measure), mengidentifikasi 

(to identify), menentukan (to determine), membandingkan (to compare). 

2.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh pemangku kebijakan (stakeholders), masyarakat ilmiah 

dan pelaksana program 

a. Program,  sebagai  masukan  untuk  penyusunan  kebijakan  dan  program  pembangunan 

kesehatan (redesign program) atau merumuskan program baru 

b. Iptek, sebagai masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

c. Masyarakat  umum,  misalnya  dapat  diterapkan  dalam  keluarga,  atau  untuk  bahan 

penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, 

d. Industri, dalam proses, produk dan teknologi baru  



e. Peneliti dan institusi penelitian, untuk memperoleh HAKI  

2.5. Hipotesis 

Tidak  semua  penelitian  membutuhkan  hipotesis.  Hipotesis  merupakan  suatu  pernyataan 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan uji statistik yang sesuai. 

Hipotesis  diperlukan  untuk  penelitian  eksperimen  dan  analitik.  Hipotesis  dalam  penelitian  ini 

harus operasional dalam bentuk narasi  (bukan hipotesis nol). Hipotesis  juga memberi petunjuk 

tentang tipe data yang harus dikumpulkan dan tipe analisis yang harus dilakukan. Hipotesis perlu 

memikirkan masalah pokok yang menjadi sasaran penelitian (variabel terikat), dan faktor‐faktor 

yang mungkin menyebabkan, menentukan, atau mempengaruhi situasi masalah (variabel bebas). 

Contoh hipotesis : 

a. Status gizi anak pada  ibu dengan pola asuh baik,  lebih baik dari status gizi anak pada pola 

asuh tidak baik 

b. Pemanfaatan  pelayanan  kesehatan  pada  keluarga  dengan  tingkat  pendapatan  lebih  baik, 

akan lebih tinggi dibandingkan dengan berpendapatan rendah 

3. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah klasifikasi dan evaluasi dari apa yang  telah ditulis oleh para  ilmuwan dan 

peneliti  tentang  suatu  topik, disusun menurut hasil pemikiran  yang  kemudian dijadikan pegangan 

seperti  tujuan penelitian yang hendak dicapai, masalah yang akan diselesaikan atau hipotesis yang 

ingin diuji. 

Tujuan tinjauan pustaka adalah untuk: 

a. Menunjukkan  kemampuan  ilmiah  dalam  mengidentifikasi  informasi  yang  relevan  dan  untuk 

membuat ikhtisar tentang pengetahuan yang ada. 

b. Mengidentifikasi  kesenjangan dalam penelitian  yang  telah dilakukan, memposisikan penelitian 

yang  diusulkan  dalam  konteks  penelitian  sebelumnya  dan menciptakan  sebuah  'ruang'  untuk 

penelitian yang diusulkan. 

c. Mengevaluasi  dan  mensintesis  informasi  yang  sejalan  dengan  konsep‐konsep  yang  telah 

ditentukan untuk penelitian. 

d. Memberikan alasan atau pembenaran untuk penelitian yang diusulkan. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus digunakan dua ketrampilan: 

a. Pencarian  informasi:  kemampuan  untuk  menelusuri  literatur  secara  efisien  menggunakan 

metode  manual  atau  komputerisasi  untuk  mengidentifikasi  artikel  dan  buku  yang  mungkin 

berguna. 



b. Kajian  kritis:  kemampuan  untuk  menerapkan  prinsip‐prinsip  analisis  untuk  mengidentifikasi 

penelitian yang objektif dan valid, bukan hanya sekedar kumpulan deskriptif artikel dan buku. 

Sebuah  tinjauan  pustaka  tidak  hanya merupakan  ringkasan,  tetapi  sintesis  hasil  pencarian  yang 

terorganisasikan secara konseptual. Tinjauan pustaka harus: 

a. Mengorganisasikan  informasi  dan  menghubungkannya  dengan  hipotesis  atau  pertanyaan 

penelitian yang dikembangkan. 

b. Mensintesis hasilnya menjadi ringkasan dari apa yang sudah diketahui dan apa yang belum. 

c. Mengidentifikasi kontroversi yang ada dalam literatur. 

d. Mengembangkan pertanyaan untuk penelitian lebih lanjut. 

4. Kerangka Teori 

Kerangka  teori  merupakan  kerangka  yang  dibangun  dari  berbagai  teori  yang  ada  dan  saling 

berhubungan sebagai dasar untuk membangun kerangka konsep. Kerangka teori perlu diungkapkan, 

dan merupakan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan 

sebagai  landasan  dalam memecahkan masalah  yang  dihadapi.  Kerangka  teori  dipaparkan  dengan 

maksud  untuk memberikan  gambaran  tentang  kaitan  upaya  pengembangan  dengan  upaya‐upaya 

lain yang mungkin sudah pernah dilakukan para ahli untuk mendekati permasalahan yang sama atau 

relatif sama, sehingga pengembangan yang dilakukan memiliki landasan empiris yang kuat. Kerangka 

teori dapat dituliskan dalam bentuk narasi dan atau gambar. 

Kerangka Konsep 

Kerangka konsep atau kerangka pikir merupakan bagian dari kerangka teori yang akan diteliti, untuk 

mendeskripsikan  secara  jelas  variabel  yang  dipelajari  (variabel  dependent)  dan  variabel  faktornya 

(variabel  independent).  Kerangka  konsep  dikembangkan  dari  suatu  kerangka  teori,  permasalahan 

yang  akan  diteliti  dalam  hubungannya  dengan  masalah,  pertanyaan,  tujuan,  hipotesis,  variabel, 

disain  dari  suatu  penelitian.  Kerangka  konsep  harus  dinyatakan  dalam  bentuk  diagram  dengan 

disertai  penjelasannya  (narasi)  yang  mencakup  identifikasi  variabel,  jenis  serta  hubungan  antar 

variabel. 

“Kerangka konsep bukan alur rencana kerja/kegiatan.” 



Contoh : 

 

5. Metode Penelitian 

5.1. Disain Penelitian 

Disain  penelitian  yang  dipilih,  harus  dapat  menjawab  tujuan  penelitian,  meminimalkan 

kesalahan dengan memaksimalkan  reliabilitas  (kepercayaan) dan validitas  (kesahihan) hasil 

penelitian.  Jenis  disain  penelitian  ada  dua,  observasional  dan  eksperimen.  Disain 

observasional  seperti  cross  sectional,  cohort,  case  control,  time  series,  repeated  survey, 

sedangkan disain eksperimen terdiri dari eksperimen murni, dan kuasi eksperimen. 

Disain penelitian yang tepat akan menghasilkan kesimpulan penelitian yang dapat dipercaya 

(reliable) dan sahih (valid). 

Ada disain lain yaitu uji klinik, yaitu suatu disain yang digunakan untuk uji obat, vaksin baru 

dan lain‐ 

lain. Disain uji klinik harus mengikuti pedoman GCP (Good Clinical Practice) atau CUKP (Cara 

Uji 

Klinik yang Benar). 



5.2. Tempat dan Waktu 

Tempat penelitian daerah atau  lokasi di mana penelitian akan dilakukan, sedangkan waktu 

penelitian  adalah  bulan,  tahun  dan  periode  lamanya  penelitian  berlangsung  sejak  awal 

penelitian yaitu sejak penyusunan protokol sampai laporan akhir (laporan ilmiah) selesai. 

5.3. Populasi dan Sampel 

a. Pengertian 

Populasi  penelitian  adalah  keseluruhan  atau  himpunan  obyek  dengan  ciri  sama 

(manusia,  hewan,  senyawa,  sistem,  fasilitas,  bahan  biologi  tersimpan/BBT,  organisasi 

dll). Target population adalah kepada siapa (about which) kesimpulan akan diberlakukan 

atau digeneralisasikan. Cara menentukan populasi penelitian, tergantung pada masalah 

yang di teliti. 

Sampel  penelitian  adalah  himpunan  bagian  atau  sebagian  dari  populasi,  sedangkan 

sample population adalah dari mana (from which) sampel akan diambil  

b. Besar sampel 

Besar  sampel  dihitung  dengan  menggunakan  rumus  yang  sesuai  dengan  tujuan 

penelitian,  dapat  melalui  perhitungan  sendiri,  tabel,  atau  bantuan  piranti  lunak 

komputer. Bila  tujuannya untuk menghitung perbedaan proporsi maka gunakan  rumus 

perhitungan sampel untuk beda proporsi. Bila  tujuannya untuk menghitung perbedaan 

rata‐rata, gunakan rumus perhitungan sampel untuk beda rata‐rata. Besar sampel hasil 

perhitungan biasanya di tambah 5‐10% untuk antisipasi kemungkinan gagal (drop out) 

c. Cara Penarikan Sampel (sampling) 

1) Untuk mendapatkan  sampel  yang  sesuai, maka  populasi  harus memenuhi  kriteria 

inklusi dan eksklusi. 

2) Cara penarikan  sampel  tergantung dari metode penelitian yang dipakai  (kualitatif, 

kuantitatif dan kombinasi) dan kelayakan  (SDM, kondisi  lapangan). Untuk metode 

kuantitatif dasar penarikan sampel adalah probability samping, sedangkan metode 

kualitatif didasarkan pada non probability samping. Probability sampling meliputi (a) 

simple  random  sampling,  (b)  sistematik  random  sampling,  (c)  stratified  random 

sampling,  (d)  cluster  random  sampling dan  (e) multistage  random  sampling. Non 

probability  sampling  terdiri  dari  (a)  convenience  atau  accidental  sampling,  (b) 

purposive  sampling,  (c)  judgment  sampling,  (d)  expert  sampling  dan  (e)  quota 

sampling 



5.4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria  inklusi dan eksklusi dari populasi harus dinyatakan dengan  jelas dan  logis. Kriteria 

inklusi merupakan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh subyek penelitian/populasi 

agar dapat diikutsertakan dalam penelitian. Kriteria eksklusi, disebut juga kriteria penolakan, 

adalah keadaan yang menyebabkan subyek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi tetapi 

tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian. Kriteria  eksklusi bukan  kebalikan dari  kriteria 

inklusi. 

Contoh : 

a. Pasien  dengan  diagnosis  malaria,  kriteria  inklusinya  :  umur  15‐50  tahun,  tidak 

hamil/menyusui,  tidak  alergi pada obat  yang  sedang diuji dan bersedia berpartisipasi, 

sedangkan kriteria eksklusinya : menderita penyakit lain 

b. Pasien  penderita  DBD,  kriteri  inklusinya  :  umur  7‐16  tahun,  sedangkan  kriteria 

eksklusinya: penderita DBD dengan shock syndrome 

c. Pasien peserta  Jamkesmas,  kriteria  inklusinya  :  anggota  keluarga miskin, umur  remaja 

(12‐20 th), sedangkan kriteria eksklusinya : remaja tidak tinggal dengan ibunya 

5.5. Variabel 

a. Pengertian 

Variabel adalah karakteristik dari subyek penelitian, atau fenomena yang dapat memiliki 

beberapa nilai (variasi nilai). Variabel yang dikumpulkan harus mengacu pada tujuan, dan 

kerangka konsep. 

Variabel  yang diteliti harus  jelas mana  variabel bebas  (independent) dan mana  variabel 

terikatnya  (dependent).  Variabel  bebas  adalah  faktor  yang  tidak  terpengaruh  oleh 

perlakuan  atau  faktor  yang  dapat mempengaruhi.  Variabel  terikat  adalah  faktor  yang 

dapat berubah karena perlakuan atau variabel outcome 

Contoh variabel bebas lebih dari satu : 

1) Diet untuk penderita DM: diet (kalori), umur, olah raga adalah variable bebas, kadar 

gula darah adalah variabel terikat 

2) Status  terinfeksi  HIV  atau  tidak  terinfeksi  HIV  adalah  variabel  terikat,  sedangkan 

variabel  bebasnya  adalah  pemakaian  kondom,  perilaku  seksual  bebas,  penggunaan 

jarum suntik 

3) Pertumbuhan balita adalah variabel terikat, dan variabel bebasnya adalah intake gizi, 

dan tingkat keparahan penyakit infeksi yang diderita 



4) Kinerja  Jamkesmas  adalah  variabel  terikat,  dan  variabel  bebasnya  adalah  status 

kepesertaan  jamkesmas, kualitas pelayanan kesehatan, klaim biaya kesehatan, kelas 

rumah sakit dan kepemilikan rumah sakit 

b. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional  (DO) variabel disusun dalam bentuk matrik, yang berisi  : nama dan 

deskripsi variabel,  indikator,  skala yang digunakan  (nominal, ordinal,  interval dan  rasio), 

rujukan  dan  cara  mengukurnya.  Definisi  operasional  dibuat  untuk  memudahkan  dan 

menjaga  konsistensi  pengumpulan  data,  menghindarkan  perbedaan  interpretasi  serta 

membatasi  ruang  lingkup variabel. Variabel yang dimasukkan dalam definisi operasional 

adalah  semua  variabel  yang  dikumpulkan,  dapat  diukur  secara  operasional  dan  dapat 

dipertanggung jawabkan, sedapat mungkin menggunakan referensi yang sudah baku. 

Contoh: 

Variabel status obesitas, DOnya adalah status gizi yang diukur dengan indeks massa tubuh 

(IMT)  yang merupakan  berat  badan  (kg)  dibagi  tinggi  badan  (cm)  kaudrat.  Batasannya 

adalah IMT> 30 termasuk obesitas sedangkan IMT < 30 tidak obesitas (WHO 2007 

5.6. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data dan  instrumen yang digunakan harus dijelaskan secara rinci. Untuk 

penelitian  kuantitatif  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  instrumen  terstruktur, 

pengukuran, dan pemeriksaan. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan 

melalui wawancara mendalam  (indepth  interview),  diskusi  kelompok  terarah  (focus  group 

discussion), observasi partisipatif dan penelusuran dokumen. 

Instrumen  untuk  penelitian  kuantitatif  harus  divalidasi/kalibrasi  terlebih  dahulu  sebelum 

digunakan  untuk  pengumpulan  data.  Instrumen  untuk  penelitian  kualitatif  harus 

terstandarisasi  Instrumen  berbentuk  kuesioner  dapat  dikembangkan  sendiri  atau 

menggunakan  kuesioner  dari  sumber  lain  yang  sudah  merupakan  milik  publik  (public 

domain),  namun  demikian  tetap  harus melalui  proses  ujicoba  yang  sesuai  dengan  target 

subyek  penelitian.  Dalam  penelitian  etnografis,  instrument  penelitian  adalah  peneliti  itu 

sendiri. 

5.7. Pengolahan dan Kualitas Data 

Pengawasan kualitas data dilakukan dengan berbagai cara antara lain : 

a. Standarisasi petugas pengumpul data (melalui pelatihan) 

b. Validasi, standarisasi dan kalibrasi instrumen 



c. Uji  reliabilitas  antar  pengukur/pengamat  (Inter  observer  reliability  check,  khususnya 

untuk pengumpulan data dalam waktu cukup lama atau pengukuran berulang 

d. Supervisi dan monitoring 

e. Logbook dari ketua pelaksana penelitian dan anggota penelitinya 

f. Verifikasi data, edit data dan pembersihan data (data cleaning) 

5.8. Analisis Data 

Dalam  analisis  data,  tidak  dibenarkan  hanya  ditulis  “data  akan  diolah  menggunakan 

komputer dengan perangkat lunak SPSS/Stata/Epi Info dll” 

Analisis  data  dilakukan  untuk  menjawab  tujuan  penelitian,  dimulai  dengan  deskripsi 

karakteristik  data  (frekuensi  distribusi).  Dalam  analisis  data,  perlu menyebutkan  jenis  uji 

(parametrik dan atau non‐parametrik),  teknik analisis seperti chi square,  t‐test, anova, dan 

regresi yang di  sesuaikan dengan  jenis data  (kategori, kontinyu, dll) dan  tujuan penelitian. 

Analisis  data  kualitatif  dilakukan  dengan  cara  kategorisasi  dan  konseptualisasi,  naratif, 

content, taxonomy, dll. 

Contoh: 

a. Analisis  hubungan  antara  TB  ibu  dan  TB  anak  umur  5  thn  dilakukan  dengan  korelasi 

koefisien Pearson; 

b. Analisis hubungan antara kepadatan populasi nyamuk dan curah hujan dilakukan dengan 

regresi linier 

c. Pengertian  analisis  data  kuantitatif meliputi  (1)  univariat  untuk menilai  sebaran  dan 

normalitas  data  dari  variabel  yang  dikumpulkan,  (2)  uji  perbedaan  rata‐rata  atau 

proporsi,  (3) bivariat untuk menilai hubungan antar dua variabel,  (4) multivariat untuk 

tujuan menilai  efek  intervensi  digunakan  analisis  of  covariance  (anakova),  sedangkan 

untuk mengembangkan model digunakan regression analysis (misalnya linear descriptive 

discriminant).  (5)  canonical  atau  factor  analysis  untuk mendapatkan  hubungan  antar 

beberapa kelompok variabel dapat digunakan canonical atau factor analysis 



6. Hasil dan Pembahasan 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian harus disajikan secara sistematis untuk mencapai tujuan dan diberi keterangan jelas 

mengapa  hipotesis  penelitian  (bila  ada)  ditolak  atau  diterima.  Penyajian  hasil  penelitian  dapat 

dilengkapi dengan tabel, grafik dan gambar, atau narasi verbatim (penuturan dari responden) untuk 

mendukung dan saling melengkapi, diuraikan secara naratif. 

Narasi  untuk  tabel  hanya memberi  penekanan  hasil  pengamatan  yang  penting,  tidak merupakan 

pengulangan tabel.  

Hasil  penelitian  yang  bersifat  rahasia  (untuk  pengajuan  hak  paten,  masalah  yang  menimbulkan 

keresahan  sosial, masalah  yang menyangkut  rahasia negara, dan  sebagainya) diperlakukan  secara 

khusus untuk kalangan terbatas. 

Pembahasan 

Pembahasan  hasil  dimaksudkan  untuk  mengemukakan  analisis  terhadap  hasil/temuan  yang 

diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Dalam bagian ini perlu 

dilakukan interpretasi terhadap hasil/temuan yang diperoleh. 

Pembahasan dapat dilakukan dengan cara: 

a. Melakukan  analisis  mendalam  terhadap  hasil  penelitian  yang  diperoleh  untuk  menjawab 

pertanyaan penelitian atau hipotesis yang dirumuskan. 

b. Melakukan pembandingan antara hasil yang diperoleh dengan masalah yang akan dipecahkan. 

c. Melakukan pembandingan dengan hasil penelitian sebelumnya dan referensi yang dibaca 

d. Keterbatasan hasil penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian. 

7. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan  diambil  atas  dasar  hasil  dan  pembahasan  yang  terkait  dengan  masalah  dan  tujuan 

penelitian.  Saran  dalam  suatu  laporan  penelitian  hendaknya  terkait  dengan  kesimpulan  dan 

implikasinya. Perlu dijelaskan apakah saran tersebut ditujukan kepada masyarakat umum, pengelola 

program dan  ilmiah.  Juga harus dituliskan  implikasinya, apakah pada  implikasi kebijakan,  implikasi 

peningkatan  kualitas  permodelan/program,  formula,  paten  dan  sebagainya  Kesimpulan  dan  saran 

sebaiknya ditulis sesuai urutan tujuan khusus dan umum. 



8. Daftar Kepustakaan 

Semua  publikasi  yang  digunakan  sebagai  rujukan  tersebut  harus  dituliskan  sesuai  dengan  kaidah 

ilmiah. Rujukan pustaka yang dituliskan di dalam Daftar Kepustakaan hanya yang  terkait  langsung 

dengan  isi proposal. Penulisan  rujukan dilakukan dengan metode Vancouver  (penomeran menurut 

urutan rujukan yang digunakan). 

Text book  

Lorrie,  James  H.,  and  Harry  V.Roberts,  1951.  Basic Methods  of Marketing  Research.  New  York: 
McGraw‐Hill,  

 

Artikel dari jurnal 

Clements JD, Stanton BF, Chakraborty J, Chowdury S, Rao MR, Ali M, et al, 1998. Measles vaccination 
and childhood mortality in rural Bangladesh. American Journal of Epidemiology; 128: 13309., 
1951. 
 

Referensi publikasi elektronik 

MYERS, Michael P.; YANG,  Jay; and STAMPE, Per. Visualization and  functional analysis of a maxi‐K 
channel  (mSlo)  fused  to  green  fluorescent  protein  (GFP).  EJB  Electronic  Journal  of 
Biotechnology  (online).  15  December  1999,  vol.2,  no.3  (cited  21 March  2000).  Available 
from: http://www.ejb.org/content/vol2/issue3/full/3/index. html. ISSN 07173458 

 

 

 



Aspek Lain yang Perlu Diperhatikan 

Setelah  konsep  laporan  dibuat,  perlu  dilakukan  evaluasi  secara  keseluruhan  dengan memperhatikan 

beberapa hal berikut (sebaiknya dibuat checklist) : 

 Apakah semua hasil/temuan penelitian yang penting telah dimasukkan ? 

 Apakah sudah menjawab tujuan penelitian ? 

 Apakah ada hasil yang kontradiktif dari temuan‐temuan tersebut ? 

 Apakah data dalam teks/narasi sesuai dengan data dalam tabel ? 

 Apakah gambar dan tabel yang dirujuk telah benar ? 

 Apakah kesimpulan telah dibuat secara logis menurut hasil penelitian dan tersusun menurut urutan 

kepentingannya ? 

 Apakah kelemahan dari penelitian telah diungkapkan dan dijelaskan ? 

 Apakah  masih  mungkin  untuk  membuat  laporan  penelitian  ini  menjadi  lebih  padat,  tanpa 

menurunkan kualitas dan menghilangkan temuan‐temuan yang penting ? 

 Apabila  merasa  harus  ada  penghargaan,  perlu  disampaikan  penghargaan/penghormatan  kepada 

siapa saja yang membantu, dan dituliskan dalam bagian ucapan terima kasih. 

 Data mengenai subyek penelitian harus dirahasiakan. 

 

Menghindari Plagiat 

Plagiat  terkadang  disebabkan  oleh  buruknya  membuat/melakukan  pencatatan  atau  “paraphrasing‟ 

tanpa menyebut rujukannya dengan layak. Plagiat dapat dihindari dengan: 

 Menyebut rujukannya 

 Merujuk dengan benar 

 Mencatat langsung kutipan dan „paraphrasing‟ dengan benar ketika melakukan pencatatan. 

 

Kutipan: 

Ketika menggunakan kata‐kata yang persis sama, ide atau pandangan orang lain, berarti mengutip. 

Jika tidak menggunakan tanda kutip („ ...‟) diantara kata asli dan mengutipnya maka disebut juga plagiat. 

Paraphrasing: 

Paraphrasing ketika mengambil konsep orang lain ke dalam tulisan tanpa meribah artinya. Bahkan tidak 

perlu menggunakan kata‐kata yang sama tetap saja harus menyebut dari mana konsep itu berasal. 



Pencatatan: 

Pencatatan yang buruk dapat mengarah kepada plagiat. Selalu berhati‐hati: 

 Catat semua informasi rujukan secara benar 

 Gunakan tanda kutip („...‟) jika menggunakan kata aslinya 

 Paraphrase dengan benar 

 Bedakan dengan jelas antara ide sendiri dari ide orang lain dan peneliti 


