
DR. Muljadi ,S.Kom.MM,MBA   
• A Business Coach & Consultant 

• More than 14 years experience as Senior Management in 
various Industries from ISTIDATA, METRODATA, 
TELESINDO ,ADHISAKTI – DELL , RELLION BERCA . 

• S1 in Technical Komputer ( S.Kom ) 

• S2 in Business Management ( MBA), Marketing Mgnt ( MM ) 

• S3 ( DOCTOR ) Manajemen Pendidikan 

• Business Trainer and  Seminar Presenter. 

• Business Director in Trainingdigitalmarketing.com 

• Siaran Di Radio FM Hartline 100.6 

• Web developer , SEO Search Enggine Optimation  

• Founder  SAUNG  MEDITASI  ARAMA , Sekolah Dhamma 
Sekha Karuna 

• Ketua STAB NALANDA (2020 – 2024 ) 

• Pendiri Certified Hypno Communicator CHC & CCDd 

• Lecturer  Universitas Surya ,STMIK DHARMA PUTRA 
BEKASI, S2 Nalanda ,  

• S2 Sriwijaya , BASIC HIPNO CH,HIPNO TERAPIS Cht 

 
 

 



INGIN ? 

•SUKSES 

ATAU GAGAL 

DALAM SKRIPSI / TESIS / DISERTASI 



INGIN ? 

•SUKSES 

ATAU 

BAHAGIA DALAM 

HIDUP  
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CERTIFIED COMMUNICATOR DHAMMADUTA ( CCDd )  
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S3 DOCTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN 

S2 MASTER MARKETING MM & MASTER BUSINES ADM  

S1 TEKNIK KOMPUTER  



LANGKAH CEPAT 

PENULISAN PROPOSAL 

PENELITIAN 



Biar Cepat Lulus , Tip Kerjakan 

Skripsi /  tesis / disertasi  
• Sebelum Tema Diajukan, Cari refrensi 

yang Memadai  

• Carlah Rujukan Skripsi terlebih dahulu dg 

dosen pembimbing yg sama dengan kamu 

• Periksa Ulang Skrips segi teknis 

• Baca Ulang skripsi dan tempatkan dirimu 

sebagai pembaca 

• Ketika dosen memberikan revisi, segera 

kerjakan revisimu 

 
Presentation  3.2 



Tip Lulus Cepat  

• Jangan Malas dan Cepat Puas  

• Jadilah satu motivasi dsebagai 

penyemangatmu 

• Satu hari satu paragraf 

• Tulis yang ada dipikranmu  

• Jgn banyak berpikiri dan segera lakukan 

Presentation  3.2 



TIP Tidak Gagal Kuliah  

• Kerjakan Tugas Dosen setiap materi yang 

diberikan  

• Rajin datang Kuliah  

• Rajin Kerjakan Tugas Mandiri  

• Tidak melawan / membangkang , slalu 

ikuti dan aturan kampus / Saat Kuliah  

• Pasti Nilai Lulus 

• Pandai Berdiskusi dan kuasai materi dan 

bisa menerapkan pembelajaran MK itu. 
Presentation  3.2 



1. PENDAHULUAN: KENAPA  PROPOSAL 

PENELITIAN DITOLAK 

2. SEBERAPA PENTINGKAH PROPOSAL  

TERSEBUT? 

3. HAKEKAT PENELITIAN 

4. MENCARI TOPIK PENELITIAN 

5. TIPS MENYUSUN PROPOSAL YANG BAIK 

6. KEMANA PROPOSAL HARUS DIAJUKUAN 

UNTUK PENDANAAN 

Beberapa Isu untuk Diskusi 



1. Mungkin anda sering menulis proposal dan 

mengajukan proposal tersebut ke lembaga 

atau sonsor tapi kemudian ditolak atau tidak 

ada kabar beritanya 

2.  Anda merasa sudah menulis dengan baik, 

lengkap, rinci  dan merasa topik penelitian 

yang diajukan sangat pentiNG. 

       LALU KENAPA DITOLAK? Atau…. 

       DITERIMA NAMUN DANA YANG 

DIPEROLEH TINGGAL SEPARONYA 

PENDAHULUAN 



1. FORMAT  tidak sesuai yang ditetapkan sponsor 

2. TOPIK yang diajukan  tidak  dalam cakupan yang 

ditawarkan, sudah banyak diteliti, tidak bernilai 

strategis, idak bermanfaat 

3. KUALIFIKASI anda sebagai peneliti tidak memadai 

4. BIAYA  yang diajukan terlampau  besar atau tidak 

realistis 

5. PROPOSAL tidak bermutu 

6. FAKTOR LAIN:  mengajukan lebih dari satu judul, ada 

indikasi ketidak jujuran, melewati deadline 

SEBAB-SEBAB PROPOSAL 

DITOLAK 



PROPOSAL TIDAK BERMUTU 

1. Perumusan masalah lemah, kurang mengarah, tujuan 

penelitian tidak jelas 

2.  Manfaat hasil penelitian: Luaran (output) penelitian 

kurang bermanfaat bagi  pengembangan ipteks, 

pembangunan dan pengembangan institusi atau 

orientasinya tidka sesuai dengan yang diminta skim penel 

3. Tinjauan Pustaka: kurang menunjang, tidak relevan, 

kurang mutakhir, ukan dari jurnal ilmiah 

4. Metode penelitian: kurang sesuai untuk mencapai tujuan 

penelitian 

5. Kelayakan Penelitian: personalia, jadwal, perkiraan  biaya 

dan sarana penunjang lainnya kurang memadai 

6 Lain-lain:  tidak ada pengesahan, CV tidak ditandatangani 

 



SEBERAPA PENTINGKAH 

PROPOSAL PENELITIAN 



• Awal & arah jalannya sebuah penelitian 

• Hasil kajian terhadap khasanah ilmu dari media 

cetak maupun elektronik 

• Cermin kepakaran ilmuan/peneliti dalam berpikir 

kritis, analitis, objektif, logis, sistematis 

• Cermin kemampuan peneliti dalam penguasaan 

pendekatan logiko-hipotetiko-verifikatif 

• Menjelaskan tahap-tahap dan bentuk kegiatan 

• Menjelaskan kebutuhan dan sumber dana 

• Alat untuk meyakinkan sponsor memberikan 

dananya 

  
Proposal Penelitian 



• A research proposal is a piece of work that, 

ideally, would convince scholars that your 

project has the following three merits: 

conceptual innovation; methodological 

rigour; and rich substantive content.  

• A research proposal is a short document 

(probably between 300 and 1000 words - 

check the word limits on the application form 

of different sponsor) detailing the main 

components of your intended research.  

  
Proposal Penelitian 



HAKEKAT PENELITIAN 



Penelitian 

• Pencarian atas sesuatu (inquiry) secara 

sistematis dengan penekanan  bahwa pencarian 

ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang 

dapat dipecahkan 

• Pencarian fakta menurut metode objektif yang 

jelas untuk menemukan hubungan antar fakta 

dan menghasilkan dalil atau hukum 

• Sebuah metoda untuk menemukan kebenaran 

yang juga merupakan sebuah pemikiran kritis.  



 Penelitian bisa berarti pencarian teori, 
pengujian teori, atau pemecahan masalah. 

 Pengalaman, kewenangan, penalaran induktif  & 
deduktif juga dapat memecahkan masalah, 
namun tidak menggunakan prosedur ilmiah. 

 Hakekat penelitian adalah mendapatkan 
data atau informasi sebagaimana adanya 
dan bukan sebagaimana seharusnya 



• proses purposif, sistematik, dan ilmiah untuk 
mengumpulkan, menganalisis, menggolong-
golongkan, menyusun, menyajikan, dan 
menafsirkan data guna memecahkan masalah, 
untuk meramalkan, untuk merekacipta, untuk 
menemukan kebenaran, atau untuk memperluas 
atau mencari kejelasan atas pengetahuan yang 
ada, yang semuanya adalah untuk melestarikan 
dan memperbaiki mutu kehidupan manusia 
(Achmadi, 2006) 



Paradigma Penelitian 

• Sebelum melakukan penelitian penting difahami terlebih 

dahulu pendekatan atau paradigma penelitian apa yang 

akan dipergunakan 

• Pada dasarnya ada dua paradigma yang berkembang 

yaitu: positivisme dan anti positivism 

• Positivism umumnya menggunakan pendekaan kuantitatif 

sedangkan antipositivism menggunakan pendekatan atau 

metode kualitatif. 

• Metode kuantitatif dan kualitatif  sangat berbeda, bukan 

hanya karena sumber data dan informasi yang berbeda 

namun juga aspek lain: 

– Responden (penelitian kuantitatif) 

– Informan (penelitian kualitiatf)    



Research 

paradigms  

Research 

approach  

Research methods  Examples  

Positivism  Quantitative  Surveys:  

longitudinal,  

cross-sectional, 

correlational;  

experimental, and  

quasi-experimental and  

ex-post facto research  

- Attitude of distance learners towards 

online based education  

- Relationship between students’ 

motivation and their academic 

achievement.  

- Effect of intelligence on the academic 

performances of primary school learners  

Anti-positivism  Qualitative  Biographical;  

Phenomenological;  

Ethnographical;  

case study  

- A study of autobiography of a great 

statesman.  

- A study of dropout among the female 

students  

- A case study of a open distance learning 

Institution in a country.  

Critical theory  Critical and 

action-oriented  

Ideology critique;  

action research  

- A study of development of education 

during the British rule in India  

- Absenteism among standard five 

students of a primary school  

Table 1: Selection of research paradigms and research methods  



Perbedaan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

RISET KUALITATIF RISET KUANTITATIF 

Peneliti menangkap dan 

menemukan meaning 

Peneliti mulai dg tes hipotesa 

Konsep dlm bentuk themes, motifs, 

generalisasi 

Konsep dlm bentuk distinct variables 

Pengukuran dibuat dlm bentuk ad 

hoc 

Pengukuran sistematis dibuat sbg 

koleksi data 

Bentuk data: tulisan, narasi, kesan, 

dokumen 

Data berbentuk angka, ukuran tepat 

Kausal atau non kausal dan sering 

induktif 

Teorinya kausal dan deduktif 

Prosedur tdk standar dan replikasi 

jarang 

Prosedur standar, replikasi 

diasumsikan ada 

Analisa dilakukan dg menyarikan 

thema atau generalisasi 

Analisi gunakan statistik dan 

menunjukkan hub dg hipotesa 



Perbedaan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif 

RISET KUALITATIF RISET KUANTITATIF 

 Tidak diklasifikasi dalam 

variabel-variabel 

 Satuan individu dipilah dan digolongkan 

kedalam variabel-variabel 

Hubungan-hubungan diantara 

gejala, atau satuan individual 

atau unsur-unsur difahami 

Hubungan2 diantara variabel diukur 

dengan menggunakan tolok ukur yang 

sahih, secara hipotestis, ditentukan adanya 

variabel bebas dan variable tergantung 

Hipotesa dalam pendekatan 

kualitatif: hipotesa kerja 

Hipotesa dalam pendekatan kuantitatif 

adalah hipotesa uji 

Instrumen penelitian adalah si 

peneliti sendiri 

Instrumen penelitian adalah kuesioner 

Pemberi informasi :informan Pemberi informasi :responden 

Tesis/ teori yang dihasilkan 

adalah hakiki dari hubungan2 

diantara konsep-konsep 

Tesis /teori yang dihasilkan berupa 

kecenderungan2, yang merupakan 

hakekat  hubungan diantara variabel2 



• Mixed methods research is formally defined here as the 

class of research where the researcher mixes or 

combines quantitative and qualitative research 

techniques, methods, approaches, concepts or language 

into a single study. 

• Philosophically, mixed research makes use of the 

pragmatic method and system of philosophy. Its logic of 

inquiry includes the use of induction (or discovery of 

patterns), deduction (testing of theories and 

hypotheses), and abduction (uncovering and relying on 

the best of a set of explanations for understanding one’s 

results) (e.g., de Waal, 2001). 

 

Pendekatan Campuran (Mixed Method) 



1. Intelegence (kecerdasan) 

2. Interest (perhatian) 

3. Imagination (daya hayal) 

4. Initiative (Inisiatif) 

5. Information (informasi) 

6. Inventive (daya cipta) 

7. Industrious (berusaha) 

8. Intensive observation 

9. Integrity (kejujuran) 

10. Infectious entusiasme (entuasiasme yg meluap) 

11. Indefatigable writer (tidak mudah putus asa) 

12. Incentive (pahala) 

Sifat-sifat  yang harus dimiliki Peneliti 
“ Open your I’s”  



MENCARI DAN MEMILIH 

TOPIK PENELITIAN 



Tahapan Proses Penelitian 

RUMUSAN 

MASALAH 

TEORI (RAMBU  

PEMECAHAN  

MASALAH) 

PERKIRAAN  

JAWABAN 

MASALAH 

PENGUMPULAN 

DATA EMPIRIS 

OLAH DAN  

ANALISIS 

DATA 

KESIMPULAN 

JAWABAN  

MASALAH 

ALAT 

PENGUMPULAN 

DATA/INSTR 

SUMBER 

DATA 

Laporan dan 

Artikel Ilmiah 



Langkah dalam Penelitian dengan 

Metode Ilmiah 

1. Memilih, merumuskan dan mendefinisikan masalah 

2. Mengadakan studi kepustakaan atau survei terhadap 
data yang tersedia 

3. Memformulasikan hipotesis 

4. Membangun kerangka analisis atau model serta alat-
alat dalam menguji hipotesis 

5. Mengumpulkan data 

6. Menyusun, mengolah, menganalisis serta membuat 
interpretasi 

7. Membuat generalisasi dan kesimpulan 

8. Membuat laporan ilmiah/artikel ilmiah termasuk 
rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 



Mencari Masalah Penelitian 

 Kegiatan penelitian harus didasarkan atas masalah 

yang akan dicari pemecahannya dengan melakukan 

penelitian. 

 Masalah timbul karena adanya 

 tantangan,  

 kesangsian,  

 ambiguity,  

 halangan & rintangan,  

 kesenjangan antar fenomena; baik yang telah ada maupun 

yang akan ada. 



Masalah:  

Jantung Proyek penelitian 

 Masalah merupakan pusat aksial diseputarnya 

semua upaya penelitian bergerak.  

 Pernyataan masalah harus disampaikan dengan 

ketepatan verbal sepenuhnya 

 Masalah tersebut kemudian dipecah-pecah ke 

dalam sub-masalah yang lebih manageable.   

 Nyatakan, sehingga kita dapat melihat dengan jelas 

tujuan dan arah dari keseluruhan upaya penelitian 



Masalah yang Bagaimana? 

 Masalah yang dipilih haruslah mempunyai:  

 1) nilai penelitian (Researchable);  

 2) fisibilitas; dan  

 3) sesuai dengan kualifikasi peneliti. 



Darimana Masalah Penelitian 

Didapat? 

• Pengamatan dan pengalaman sehari-hari  ada 
masalah yang perlu dikaji 

• Membaca: literatur/jurnal, laporan penelitian, koran 

• Menghadiri seminar, lokakarya, simposium, diskusi 

• Pemuasan diri, curiousity? Kegelisahan diri? 

• Permintaan atau kebutuhan masyarakat pengguna? 

• Berfikir dan merenung 

• Mimpi dan intuisi? 

• Konsultasi dengan senior/pembimbing 



1. Identifikasi permasalahan dari dunia nyata: 
1. Look at mass media: berita koran, majalah 

2. Look at your surrounding: mengadakan pengamatan terhadap situasi sekitar kita  

3. Identification and getting information about stakeholder need 

2. Baca artikel ilmiah atau research report 
1. Look at the limitation of study 

2. Look at the suggestion for future researcher 

3. Then, overcome the limitation stated or follow the researcher’s suggestion 

3. Mengunjungi berbagai perpustakaan. 
1. Mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang studi 

2. Membaca literatur yang berhubungan dengan bidang kita dan bersikap kritis 
terhadap apa yang dibaca. 

4. Menghadiri pertemuan ilmiah: 
1. Menghadiri kuliah & ceramah ilmiah 

2. Mempelajari topik kuliah dari mata kuliah yang diambil 

3. Menghadiri seminar /workshophasil penelitian 

5. Surfing internet tentang suatu topik permasalahan. 

6. Melakukan perenungan, berpikir atau kontemplasi 

Tips untuk Mendapatkan 

Topik/Masalah Penelitian 



• Pilih ide atau topik yang orisinal, inovatif atau 

mengandung unsur kebaruan, aktual  dan up to date 

• Merupakan hal yang penting bagi pengembangan 

ilmu dasar maupun terapan. 

• Memungkinkan untuk diuji 

• Pastikan bahwa topik yang dipilih cukup kuat dan 

menarik   

• Pastikan untuk memilih topik yang tidak terlalu luas, 

namun masih mengandung informasi yang cukup 

untuk menulis satu paper yang utuh dan lengkap 

• Tentukan topik  mana yang dapat didukung dengan 

banyak bahan publikasi 

 

  
Topik Penelitian Yang Perlu 

Dipilih 



Memilih Satu Topik Penelitian 

• Lakukan penelusuran pustaka apakah 

penelitian tersebut sudah banyak dilakukan 

orang.  Kalau sudah adakah celah atau 

peluang yang bisa anda teliti lebih lanjut 

• Evaluasi diri sesuaikah dengan bidang 

keahlian, mata ajaran yang diampu, kapasitas 

diri/institusi 

• Pelajari topik-topik yang menjadi prioritas atau 

unggulan dari pihak sponsor 



• Pencarian pendahuluan dapat dilakukan dengan cepat 
di rumah.   

• Pilih satu topik dan lakukan pencarian komputer.  
Ambillah catatan tipe sumber yang munculuntuk tiap 
topik.   

• Jangan memilih satu topik yang tidak muncul dalam 
buku atau artikel, ataupun dalam websites.   

• Selalu ambil beberapa langkah di awal untuk 
memastikan bahwa topik anda akan relatif mudah dicari 
dalam beberapa hari atau minggu   

Pencarian Pendahuluan dan 

Cari Beberapa database   



KIAT MENYUSUN 

PROPOSAL PENELITIAN 



 Pelajari ketentuan atau panduan yang dikeluarkan pihak 
sponsor 

 Untuk Hibah Dikti, pelajari: Pedoman Pelaksanaan 
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat oleh 
Perguruan Tinggi, Edisi  terbaru  (www.dp2m-dikti.net) 
 akan diarahkan ke skim mana penelitian yang akan diajukan.  

 Pelajari persyaratan untuk tiap-tiap program penelitian 

 Untuk sponsor atau skim lain, pelajari panduan 
penyusunan proposal dari sponsor tersebut 

 Pilih topik yang menjadi prioritas atau fokus penelitian 
pihak sponsor 

 Pelajari  dan cermati benar format yang diminta  dan  
persyaratan2 nya 

 Susun proposal sesuai dengan format dan sistematika 
yang ditentukan sponsor, jangan membuat format 
sendiri. 

KIAT MENYUSUN PROPOSAL 



 Susun anggaran dengan cara yang wajar dan rasional 
dan perhatikan ketentuan sponsor tentang 
penganggaran: mana yang boleh dianggarkan, berapa 
batas maksimum untuk tiap-tiap item anggaran 

 Periksa kembali dengan benar setiap item yang diminta 
termasuk lampiran yang harus disertakan. 

 Pelajari indikator penilaian dan lakukan self assessment 
atau minta kelompok lain menilai proposal kita 

 Perhatikan batas waktu pemasukan proposal, jangan 
menunggu detik terakhir 

 Selalu siap dengan bank proposal yang  siap  setiap 
saat dimodifikasi sesuai dengan format sponsor 

 Jajaki kerjasama dengan instansi luar dan siapkan 
MoU 

 Selalu siap dengan CV calon peneliti yang tela 
ditandatangani 



Format Sistematika Proposal 

(Hibah Fundamental)   

Halaman muka  

Lembar pengesahan 

Sistematika Usulan 

I.  Identitas Penelitian 

II. Substansi Penelitian 

ABSTRAK RENCANA 

PENELITIAN 

I . MASALAH PENELITIAN 

II. KAJIAN PUSTAKA YANG 

SUDAH DILAKSANAKAN 

III. DESANIN DAN METODE 

PENELITIAN 

IV. LUARAN PENELITIAN 

V. RINCIAN BIAYA PENELITIAN 

DAFTAR PUSTAKA 

Lampiran  

Penjelaan Tambahan 

I,   PERTIMBANGAN ALOKASI 

BIAYA  

II,  DUKUNGAN PADA 

PELAKSANAAN PENELITIAN  

III.  SARANA 

IV. BIODATA PENELITI 



Format Sistematika Proposal 

(Hibah Bersaing)   

Halaman muka  

Lembar pengesahan 

Sistematika Usulan 

I.  Identitas Penelitian 

II. Substansi Penelitian 

ABSTRAK 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II STUDI PUSTAKA 

BAB III METODE PENELITIAN 

BAB IV PEMBIAYAAN 

BAB V DAFTAR PUSTAKA 

Lampiran  

Penjelaan Tambahan 

I,   PERTIMBANGAN ALOKASI 

BIAYA  

II,  DUKUNGAN PADA 

PELAKSANAAN PENELITIAN  

III.  SARANA 

IV. BIODATA PENELITI 



Format Sistematika Proposal (Hibah 

Penelitian  Strategis Nasional)   

Halaman muka  

Lembar pengesahan 

Sistematika Usul Penelitian 

Substansi Penelitiian 

   ABSTRAK  

   BAB I PENDAHULUAN  

   BAB II STUDI PUSTAKA DAN 

ROADMAP 

  BAB III METODE PENELITIAN 

  BAB IV PEMBIAYAA 

  DAFTAR PUSTAKA 

  LAMPIRAN Personalia 

Penelitian 

 



Format Sistematika Proposal 

(Penelitian Strategis Unggulan)   

Halaman muka  

Lembar pengesahan 

Sistematika Usulan 

Ringkasan 

Pendahuluan 

Gambaran Kegiatan Penelitian 

yang telah dilakukan  

Lingkup dan rencana Kegiatan 

Metodologi Penelitian 

Jadwal Pelaksanaan 

Personalia Penelitian 

Biaya dan Rinciannya 

Daftar Pustaka 

Lampiran  

Pengalaman Penelitian Penelii 

Utama 

Surat Persetujuan dari 

Departemen/Pusat Penelitian 

Surat Resmi Kerjasama penelitia 

Internasional 



Format Sistematika Proposal           
(Riset Unggulan Strategis Nasional) 

Halaman muka  

Lembar pengesahan 

Sistematika Usulan 

(1)Daftar Isi 

(2)Abstrak 

(3)Pendahuluan 

(4)Kelayakan Teknis 

(5)Metode dan Mekanisme Alih Teknologi/Diseminasi 

(6)Pemanfaatan Hasil 

(7)Personil Pelaksana Kegiatan 

(8)Jadwal Kegiatan 

(9)  Daftar Pustaka 



Bagian Judul 

• Harus concise  

• Menggambarkan permasalahan utama 

yang diangkat 

• Beberapa reviewer menyarankan untuk 

tidak lebih dari 20 kata 



Bagian Abstrak  

• Kemukakan tujuan jangka panjang dan target 

khusus yang ingin dicapai serta metode yang 

akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. 

• Abstrak harus mampu menguraikan secara 

cermat dan singkat tentang rencana kegiatan 

yang diusulkan.  

• Tidak melebihi  maksimal jumlah kata yang 

ditetapkan sponsor (biasanya 200 kata) diketik 

dengan jarak baris 1 spasi. 



BAB PENDAHULUAN  

• Latar Belakang (biasanya tidak lebih dari 1 

halaman), Tujuan Khusus (tidak lebih dari 1 

halaman), dan Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

(tidak lebih dari 3 halaman) 

• Kemukakan hal-hal yang mendorong atau 

argumentasi pentingnya dilakukan penelitian 

• Tuliskan rumusan masalah yang akan dikaji 

• Bila diminta tuliskan roadmap penelitian yang 

sedang atau akan dilakukan 



• Latar belakang masalah  menyajikan 

fakta dan data yang dapat berasal dari 

berbagai sumber : 

– Pustaka (cetak & elektronik) 

– Pengamatan yang diambil dari diskusi  ilmiah 

(seminar, simposia, konferensi dll) 

– Pengamatan yang diambil dari fenomena 

alam 

– Pengamatan yang diambil dari fenomena 

kemasyarakatan 
Isu yang perlu diteliti 
Dimensi ruang & waktu 
Penting 
Bermanfaat 



Latar Belakang Masalah 

 Potret kondisi yang melingkupi permasalahan 
yang ingin Anda teliti  make it straight forward 
and to the point 

 Summary research terdahulu secara 
keseluruhan 

 Jika anda mereplikasi penelitian yang lain, 
sampaikan itu dan jelaskan dalam hal apa 
penelitian Anda dibedakan dari penelitian yang 
sudah ada. 

 Nyatakan kenapa Anda tertarik untuk melakukan 
penelitian ybs 

 



Perumusan Masalah 

 Mirip dengan pertanyaan penelitian  boleh dalam 

bentuk kalimat tanya, boleh kalimat berita 

 Must be concise and straight forward 

 Rumusan masalah harus sejalan dengan tujuan 

penelitian 

 Bisa dimulai dengan menguraikan raikan fenomena  

identifikasi masalah 

 Lalu uraikan pendekatan/konsep utk menjawab masalah  

 Kalau ada jelaskan hipotesis yang akan diuji 

 Namun uraian perumusan masalah tidak harus selalu 

kalimat tanya 

 



Perumusan Masalah 

 Rumuskan area atau ruang lingkup masalah yang 

akan diteliti 

 Kontribusinya terhadap ranah keilmuan (dasar, 

terapan, rekayasa, teknik produksi) 

 

 



Perumusan Masalah 

 Untuk mempertajam rumusan, lakukan otokritik: 

 Kegunaan 

 Orisinalitas 

 Feasibilitas (aspek peneliti, metodologik, 

sarana-prasarana-fasilitas-dana 

 Buat pertanyaan penelitian (apa, kenapa, 

kapan, bagaimana) 

 

 



Pertanyaan Penelitian 

• Pertanyaan penelitian harus ditulis dalam istilah-

istilah yang dapat diukur. 

• Pengukuran akan memberikan arahan yang jelas 

pada penelitian. 

• Pertanyaan yang terlalu luas perlu dirumuskan 

menjadi lebih spesifik. 

• Tujuan penelitian dirumuskan dalam kalimat 

pernyataan tentang jawaban yang akan diperoleh 

setelah penelitian dilakukan. 



Tujuan  Penelitian 

 Setelah memformulasikan masalah, selanjutnya 

rumuskan tujuan penelitian. 

 Tujuan penelitian adalah pernyataan (statement) 

tentang apa yang ingin diketahui. 

 Harus dinyatakan lebih spesifik dibanding 

perumusan masalah. 

 Perumusan masalah merupakan konsep yang 

masih abstrak, sedangkan tujuan penelitian adalah 

konstrak yang lebih kongkrit. 



• Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan 

penelitian:  

menjajaki 

menguraikan 

menerangkan 

membuktikan 

menerapkan gejala/konsep/dugaan 

membuat prototip 

Tujuan  Penelitian 



• Biasanya dibagi dua yaitu tujuan umum & 

tujuan khusus 

• Tujuan umum bersifat luas, tak mungkin 

dicapai dengan penelitian yang dilakukan, oleh 

karena itu perlu serangkaian penelitian 

diantaranya adalah dengan penelitian yang 

dilakukan  

Tujuan  Penelitian 



• Sering disebut dg kontribusi penelitian, meliputi aspek: 

• Manfaat teoritik 

• Manfaat metodologik 

• Manfaat aplikatif  

• Uraikan dengan jelas dan logis kontribusi penelitian 

pada:  

• pengembangan ipteks 

• pemecahan masalah pembangunan 

• pengembangan kelembagaan 

 

Manfaat Penelitian 



BAB STUDI PUSTAKA   

• Tinjauan pustaka merupakan State of the art dalam 

bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai, studi 

pendahuluan yang sudah dilaksanakan  

• Uraikan kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan 
mendasari penelitian: 

 teori, temuan, dan bahan penelitian lain  

menyusun kerangka atau konsep yang akan 
digunakan  

• Pilih pustaka yang mutakhir, relevan, asli dari jurnal 
ilmiah  state of the art 

• Perhatikan batas maksimal jumlah halaman untuk 

tinjauan pustaka (biasanya tidak melebihi 8 halaman) 

 



• Sering disebut juga sebagai kerangka teoritik 

• Teori-teori yang dicari adalah teori yang terkait dengan 

variabel-variabel penelitian 

• Telusuri kepustakaan dengan pendekatan deduktif & 

induktif 

 

Berujung ke hipotesis 



• Harus sesuai dengan Daftar Pustaka 

• Gunakan pustaka primer  Buku ajar bukan 
pustaka primer 

• Diutamakan keprimeran & kebaruan! bukan 
jumlah 

• Jangan hanya mengutip tetapi mengulas 

• Jangan mengutip kutipan.  Kalau tidak penting 
benar dan tidak  diperoleh sumbernya 
langsung, hilangkan  saja bagian tersebut. 



• Tuliskan tahapan penelitian yang dilakukan: 

– Penelitian pendahuluan 

– Penelitian lanjutan 

– Tahapan penelitian lainnya yang tidak dibedakan atas 
pendahuluan dan lanjutan 

• Uraikan secara terperinci:  

– peubah,  

– model yang digunakan,  

– rancangan penelitian,  

– Cara pengumpulan sampel 

– teknik pengumpulan & analisis data,   

– cara penafsiran 

BAB  METODOLOGI PENELITIAN 



• Jelaskan pula lokasi dan waktu penelitian, bahan dan 
alat yang akan digunakan dan diperoleh dari mana, 
sampel dan jumlahnya, cara penarikan sampel, 
instrumen penelitian, metode analisis, dsb. 

• Tuliskan prosedur atau kerangka dari penelitian  

• Jelaskan perlakuan apa saja yang akan diterapkan  

• Jelaskan prosedur analisis terutama yang spesifik. 



• Lengkapi dengan bagan alir penelitian yang 

menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan 

yang akan dikerjakan secara multitahun.  

• Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan 

penahapan yang jelas, mulai dari mana, bagaimana 

luarannya, dan indikator capaian yang terukur. 



• Bila merupakan penelitian kualititatif jelaskan 

diawal metode bahwa pendekatan yang akan 

dilakukan adalah pendekaan atau metode 

kualitatif 

• Dalam metode kualitatif, jelaskan 

– pendekatan,  

– proses pengumpulan  

– analisis informasi,  

– proses penafsiran dan penyimpulan hasil  



• Bila menggunakan hewan percobaan tuliskan bahwa 

penelitian ini telah mengikuti protocol yang disetujui oleh 

Komisi Etik Penggunaan Hewan (ACUC) 

• Bila penelitian menggunakan/melibatkan manusia 

dimana manusia akan menjadi subjek penelitian, 

jelaskan bahwa penelitian mengikuti protocol yang telah 

disetujui oleh Komisi Etik atau Institutional Review 

Board/IRB dan bahwa subjek penelitian mendapatkan 

informasi tentang penelitian dan mereka bersedia 

menandatangani inform consent. 



BAB  PEMBIAYAAN 

• Pembiayaan diperinci berdasarkan Tahun 

dan Jenis Pengeluaran, yaitu 

– Gaji dan Upah, Peralatan, Bahan Habis Pakai 

(Material Penelitian), 

– Perjalanan, dan Lain-lain (Pemeliharaan, 

– Pertemuan/Lokakarya/Seminar, 

penggandaan, pelaporan, publikasi). 



• Uraikan secara terperinci  berdasarkan kegiatan yang 

diusulkan atau mengacu pada metode penelitian  

• Taati ketentuan: 

– Bahan dan peralatan  

– biaya perjalanan,  

– Biaya lain-lain 

• Perhatikan  

– kewajaran dari harga 

– proporsi harga dari setiap komponen 

– Mana yang bisa dibiayai dn mana yang tidak boleh 



Perhatikan patokan biaya satuan penelitian:  

a. Bahan dan peralatan penelitian 

b. Perjalanan  dalam rangka pengumpulan data 
 Biaya perjalanan dengan ekendaraan umum, pp 

 Transportasi lokal 

 Lumpsum termasuk konsumsi dan akomodasi (jika menginap) 

c.  Lain-lain: seminar, penyusunan laporan, artikel ilmiah 

dan  biaya publiaksi jurnal, penggandaan, pengiriman, 

lainnya dirinci, tidak ada biaya terduga 



BAGIAN DAFTAR PUSTAKA 

• Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, 

dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, 

judul tulisan, dan sumber.  

• Hanya pustaka yang dikutip dalam usul 

penelitian yang dicantumkan dalam Daftar 

Pustaka 

• Gunakan sistem nama dan tahun, dengan 

urutan abjad nama pengarang, tahun, judul 

tulisan/buku, dan nama jurnal atau kota & 

penerbit 



• daftarkan semua pustaka yang dirujuk  

• gelar akademik tidak diperlukan 

• judul buku, majalah: cetak miring 

• ketaatasasan susunan perlu diperhatikan 



Pertimbangan Alokasi Biaya 

• Jelaskan tujuan dan alasan 

diperlukannya anggaran yang diajukan.  

• Buat tabel perincian butir anggaran 

lengkap dengan harga satuan untuk 

setiap tahun, sesuai dengan metode 

dan kegiatan tahun yang bersangkutan. 



• Anggaran total per tahun diperinci untuk setiap 

komponen biaya : 

1)   Honorarium tim peneliti maksimum 30 % dari total 

kontrak 

2)    Anggaran untuk komponen peralatan: nama 

komponen alat, spesifikasi, dan kegunaannya 

dalam penelitian 

3)    Anggaran pembelian peralatan yang bersifat 

investasi tidak diperkenankan. Sewa peralatan 

utama maksimum Rp7.500.000,00 (sewa 

komputer, printer, scanner tidak boleh)) 

Pertimbangan Alokasi Biaya 



• Anggaran total per tahun diperinci untuk setiap 

komponen biaya : 

4) Anggaran untuk bahan habis pakai (material 

penelitian): nama bahan dan penggunaannya 

dalam penelitian; dipilah menjadi alat tulis kantor, 

bahan kimia, dan lainnya (sebutkan) 

5) Anggaran perjalanan: ke mana dan untuk keperluan 

apa (harus spesifik), termasuk seminar pemantauan 

terpusat 

6) Pengeluaran lain-lain: administrasi, pemeliharaan, 

perbaikan kerusakan, penelusuran pustaka, 

publikasi ilmiah, dll. 

• Pendanaan bisa multisumber dengan kejelasan target 

penelitian bagi setiap sumber dana. 



• Sebutkan dukungan dana penelitian bagi para peneliti utama, baik 

dari dalam maupun luar negeri, termasuk dana yang sedang 

berjalan, yang sedang dalam pertimbangan, dan yang baru 

diusulkan.  

• Tuliskan nama lembaganya, nomor persetujuan, judul penelitian, 

jumlah dana (per tahun dan untuk keseluruhan proyek). Jelaskan 

isi dari penelitian pendukung. 

• Bila ada publikasi, penggantian, atau tambahan penelitian yang 

diusulkan, berikan justifikasi hal tersebut, baik yang menyangkut 

masalah ilmiah atau anggaran. 

 1) Dukungan Aktif yang Sedang Berjalan 

 2) Dukungan yang Sedang dalam Tahap Pertimbangan 

 3) Usulan yang Sedang Direncanakan atau dalam Taraf Persiapan 

Dukungan Pada Pelaksanaan Penelitian 



• Jelaskan sarana yang akan digunakan, termasuk 

kapasitas, daya dukung/kemampuan, dan berapa persen 

dapat menunjang kegiatan yang diusulkan. Jika 

diperlukan, jelaskan pula pengaturannya dengan institusi 

lain yang terkait. 

1)  Laboratorium 

2)  Peralatan Utama: daftar, lokasi, kegunaan, 

kemampuan 

3) Keterangan Tambahan: Informasi tambahan tentang 

lingkungan tempat kegiatan akan dilakukan. Tuliskan 

sarana pendukung termasuk bengkel (workshop) dan 

lainnya yang dapat dimanfaatkan. 

Sarana 



• Biodata lengkap semua peneliti yang erat kaitannya 

dengan penelitian yang diusulkan, ditandatangani dan 

diberi tanggal 

1) Identitas peneliti serta alamat lengkap 

2) Pendidikan sarjana ke atas (nama perguruan tinggi 

dan lokasi, gelar, tahun tamat, bidang studi) 

3) Pengalaman kerja dalam penelitian dan 

pengalaman profesional serta kedudukan/jabatan 

saat ini yang mencakup nama Institusi, jabatan, dan 

periode kerja yang disusun secara kronologis. 

4) Daftar publikasi yang relevan dengan usul 

penelitian yang diajukan 

Bagian Biodata Peneliti 



MENCARI SUMBER 

PENDANAAN PENELITIAN 



1. Hibah Institusional (Dana Fakultas atau dana 

Universitas) 

2. Penelitian Fundamental (PF) 

3. Hibah Bersaing (HBP) 

4. Hibah Tim Pascasarjana 

5. Hibah Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi 

(Pekerti) 

6. Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri  (RAPID) 

7. Hibah  Disertasi Doktor 

SUMBER PENDANAAN PENELITIAN 



1. Hibah Penelitian Strategis Nasional 

2. Riset Unggulan Institusi (Nasional dan Internasional) 

3. Hibah Kompetitif  Penelitian Unggulan Strategis 

Nasional 

4. Hibah Kompetitif Penelitin Kerjasama Luar Negeri untuk 

publikasi Internasional  

5. Hibah KKP3T 

6. Insentif  RISTEK 

7. Hibah Kompetensi 

8. Hibah Departemen teknis/lembaga swasta 

9. Hibah  Sumber Internasional 

SUMBER PENDANAAN PENELITIAN 



PF PHB 
Pekert

i 
Pasca Rapid 

Pengusul S3 > S1 <S3  S2 < S3 

# Peneliti 

(org) 
 3  4  3  3 3 

Masa (th) 1-2  3 2 3 >2 

Biaya 

maks (Rp 

juta) 

40 50 75 90 350 

Persyaratan Hibah Penelitian Dikti 

Strana

s 

>S1 

3 

>2 

125 





Masalah yang Researchable 

 Bedakan antara personel problem vs 
researchable problems. 

 Researchable problem fit the requirement of the 
scientific method. 

 Problem for research are usually found at two 
theoretical level:  
 The problems whose aim it is to increase our knowledge, 

and  

  The problems whose prime purpose it is to make life 
better. 

 There is usually a link between the two 



Apa yang Bukan Masalah 

Penelitian? 

 Don’t use a problem in research as arouse for 

achieving self-enlightenment. 

 Problem whose sole purpose is merely to compare 

two sets of data are not suitable research 

problems. 

 The finding of a coefficient of correlation between 

two sets of data in order merely to show a 

relationship between those sets of data is not 

acceptable as a problem for research. 

 Problems that result in a yes or no answer are not 

suitable problem for research. 



Fisibilitas Masalah Penelitian 

 Data atau metode pengukuran data tersedia. 

 Peralatan, situasi & kondisi memungkinkan. 

 Sesuai dengan kemampuan biaya & waktu. 

 Tidak bertentangan dengan hukum & adat-

istiadat yang berlaku. 



1. Sistem pempelajaran yang bagaimana yang efektif 

untuk meningkatkan kemampuan calistung anak SD 

Kelas 1-3 

2. Adakah hubungan antara lama pendidikan prasekolah 

dengan kemampuan calistung anak 

3. Apakah pembelajaran IPA langsung di lapangan/alam 

lebih baik dari belajar di kelas 

4. Sudah tepatkan cara duduk siswa SD dengan pola 

klasikal ( satu arah) atau sistem meja berkelompok? 

5. Bagaimana membuat siswa senang matematika 

Contoh Pertanyaan Penelitian atau 

Topik  yang mungkin muncul 

dalam proses pembelajaran di SD 



6. Cara evaluasi belajar yang bagaimana yang paling 

tepat untuk siswa SD kelas 1-3? Sistem nilai A, B, C, 

D, sistemnilai 0- 100,, sistem 0-10 atau cuupdengan 

Mahir (Proficient) , Cukup  (Sufficient) dan Sedang  

Berkembang (Emerging) 

7. Bagaimanakah model pembelajaran bahasa Inggris  

yang paling tepat untuk siswa SD 

8. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak susah 

memahami pelajaran bahasa daerah? 

9. Apakah anak perlu diberi PR agar dapat belajar di 

rumah atau cukup  semua diselesaikan di  sekolah? 



10. Adakah pengaruh penggunakan multi media terhadap 

daya tangkap anak? 

11. Manakah yang lebih baik cara mengajar dengan 

menulis di papan tulis, menjelaskan melalui OHP atau , 

Power point aatau dengan buku pegangan  

12. Perlukan anak SD ikut bimbel? 

13. Bagaimanakah pola belajar anak SD di rumah? 

14. Bagaimana peran orangtua dalam proses belajar anak 

di rumah? 

15. Sudah tepatkan SCL diterapkan pada pendidikan 

dasar? 



16. Bagaimakah pendidikan akhlaq yang paling sesuai 

untuk anak SD? 

17. Seberapa efektif proses pembelajaran di kelas 

dibadingkan dengan bimbingan belajar? 

18. Persepsi anak terhadap cara mengajar guru 

19. Bagaimanakah kesan orangtua terhadap  

20. Persepsi guru dan orangtua terhadaptingkat 

kedalaman mata ajaran IPA di tingkat SD 

21. Bagaimanakah teknik menghapal yang paling baik 

untuk aak SD 



22.Masih relevankah sistem menghapal raraban untuk 

anak SD masa kini 

23.Apakah metode pembelajaran baca tulis Alquran yang 

paling tepat untuk anak usia SD (Metode Iqra, Qiraati, 

Klasik/Sistem Eja) 

24.Fajtor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi 

belajar anak? 

25.Adakah hubungan antara sarapan, kebiasaan jajan 

dengan konsentrasi belajar anak? 

26.Sudah tepatkan KBK diterapkan pada pendidikan SD> 

 

 



27. Apakah kompetensi yang dituntut dalam KBK untuk 

anak SD sudah tepat , terlalu rendah? Atau terlalu 

Tinggi? 

28. Bagaimana kah tingkat stress Siswa SD kelas VI 

menjelang UAN 

29. Metode apakah untuk mengurangi tingkat stress 

siswa, guru dan orang tua menjelang UAN 

30. Adakah pengaruh tasal TK terhadap prestsi belajar 

anak 

31 Teknik pembelajaran seperti apa untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap mata pelajaran bahasa 

Inggris? 

32. Pengembangan minat penelitian pada anak SD. 

Manfaat Scientific fair bagi anak SD? 

 

 

 



PENILAIAN USUL PENELITIAN 

FUNDAMENTAL 

Setiap kriteria diberi skor 1,2,4,5 

Passing grade: 350 



PENILAIAN USUL PENELITIAN HIBAH 

BERSAING 

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 
•Passing grade = 500 tanpa skor 1. 



PENILAIAN USUL PENELITIAN HIBAH 

PEKERTI 

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 

Passing grade 500 



PENILAIAN USUL PENELITIAN HIBAH 

PASCA 

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7* 

Passing grade 550 tanpa nilai 3 



PENILAIAN USUL PENELITIAN RAPID 

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7* Passing grade 600 tanpa nilai 3 



PENILAIAN USUL PENELITIAN UNGGULAN 

STRATEGIS NASIONAL 

Unsur Penilaian 
Nilai 1 s/d 10 tanpa 

angka 6 

Komentar 

Penilai 
Catatan 

A. Kegiatan (15%) 

1. Ketepatan metodologi 

2. Capaian sasaran secara umum 

3. Upaya pengembangan techno-industrial 

cluster 

4. Kiat mengatasi hambatan 

5. Prospek keberlanjutan 

B.  Keluaran (20%) 

1. Produk 

2. Publikasi 

3. HKI 

4. Pelayanan Jasa 

C.   Exit Strategy (20%) 

1. Linkages 

2. Product market acceptance 

3. Spin-off 

4. Income generating 

D.  Tim Peneliti (30%) 

1. Komitmen dan Kesungguhan 

2. Track Record 

3. Profesionalisme 

E. Organisasi (15%) 

1. Kelengkapan sistem organisasi 

2. Kemampuan organisasi 



HUBUNGAN 

KEPEMIMPINAN KEPALA 

SEKOLAH DAN MOTIVASI 

KERJA DENGAN KINERJA 

GURU  



A. LATAR BLK 

E. KEGUANAAN 

P. 

B. IDENTIFIKASI M 

- Kualitas 

kenyataan 

dan keinginan 

yg diharapkan 
- Dari hasil 

pengamatan  

guru tdk 

mengukur 

seberapa jauh 

materi tsb dpt 

diserap siswa 

pd akhir 

pelajaran 

- Kualitas pend 

dipengaruhi an: 

Sapra, 

lingkungan 

pend, 

kepemimpinan, 

orangtua,masy,

& guru dbg ujg 

tombak. 

- Guru slh satu 

penentu keb 

pend 

 

Apakah terdpt 

hub antara 

kepemimpinan 

kepsek dg 

motivasi kerja 

guru, kinerja 

guru, kreativitas 

guru 

C. PEMBATASAN M 

Kinerja guru sbg 

variabel terikat (Y) 

dan variabel 

bebasnya (X1) 

kepemimpinan 

kepsek , motivasi 

kerja guru (X2) 

D. RUMUSAN M 

-Apakah terdapat 

hubungan   antara 

kepemimpinan  kepsek 

dg motivasi kerja 

--Apakah terdapat hub 

ant kepsek dg kinerja 

guru 

-Apakah terdt hub antara 

kep , motivasi kerja guru 

secara bersama-sama 

dg kinerja guru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

BAB I 
Beban guru 

Informasi empiris 

Dampak 

positif thdp 

manaj 

PROPOSAL SEMINAR PENELITIAN.REV.docx
PROPOSAL SEMINAR PENELITIAN.REV.docx
PROPOSAL SEMINAR PENELITIAN.REV.docx
PROPOSAL SEMINAR PENELITIAN.REV.docx


TINJAUAN TEORITIK, 

KERANGKA  

BERPIKIR 

BAB 

II 

TINJAUAN TEORITIK KERANGKA BERPIKIR HIPOTESIS PENELITIAN 



• Hakikat kepemimpinan kepala sekolah 

 Kepemimpinan Kepala Sekolah adalah cara 
yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi 
bawahan untuk bekerjasama dan berdaya 
upaya dengan penuh semangat dan 
keyakinan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Idikatornya adalah: 1) 
pengambilan keputusan, 2)pengarahan 
terhadap guru, 3) pengorganisasian pekerjaan 
guru, 4) dorongan terhadap guru, 5) 
pengawasan pekerjaan  guru. 

 

 

 



• Hakikat Motivasi Kerja Guru 

 Motivasi kerja adalah dorongan dalam diri guru untuk 
melakukan aktivitas dalam menjalankan tugasnya untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi, baik 
dorongan yang berasal dari dalam (intrinsik) maupun dari luar 
(ekstrinsik). 

Indikator dari motivasi kinerja guru adalah : 

1) Kesadaran pentingnya pekerjaan 

2) Kebutuhan akan pekerjaan 

3) Harapan masa yang akan datang 

4) Pujian terhadap keberhasilan 

5) Hukuman atas kelalaian 

6) Aturan melaksanakan tugas 

 

 

 



• Hakikat Kinerja Guru 

 Kinerja guru adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar yang bermutu melalui kecakapan 
dan ketrampilan sehingga mencapai tujuan pendidikan secara 
efektif. 

Indikator dari kinerja guru adalah : 

1) Pembuatan perencanaan pembelajaran 

2) Pelaksanaan program belajar mengajar 

3) Pengelolaan dalam proses belajar mengajar 

4) Melaksanakan bimbingan kepada siswa 

5) Melakukan penilaian prestasi belajar siswa secara  

  obyektif dan mempergunakan hasilnya untuk  

  kepentingan proses pendidikan anak. 

 

 



KINERJA GURU 

K
E

P
E

M
IM

P
IN

A
N

 K
E

P
A

L
A

 

S
E

K
O

L
A

H
 

M
O

T
IV

A
S

I 
K

E
R

J
A

 

MUTU 
KERANGKA 

BERPIKIR 



Hubungannya : 

- Kepala sekolah menetapkan 

standar 

- Kepala sekolah memberikan  

kepercayaan kepada guru dlm 

menuangkan ide-ide 

 

Diharapkan  

Kinerja Guru  optimal, 

Bertanggungjawab dan berkualitas 

Hubungan Kepemimpinan Kepala  

sekolah dg Kinerja Guru 

Gr hrs memiliki motivasi kerja 

Kepsek pengem dan pembinaan 

Prestasi kerja kpd gr 

diharapkan 

Kualitas guru dan pendidikan  

meningkat 

Hubungan motivasi kerja  

dg kinerja guru 

Back 



- Motivsi kerja tdk terlepas dari dorongan 

kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

 

Diharapkan  

Meningkatkan Kinerja guru 

Hubungan antara Kepemimpinan Kepala sekolah dan Motivasi Kerja secara 

bersama-sama dg Kinerja Guru 

Back 

KUALITAS PENDIDIKAN 

MENINGKAT 



 1. Diduga terdpt hub positif antara kep 

Kepsek dg kinerja guru 

2. Diduga  terdpt hub positif 

Antara motivasi kerja 

Dg kinerja guru 

3. Diduga tdpt hub positif antara 

Kep emimpinan dan motivasi kerja 

Secara bersama-sama dg kinerja 

guru 



A. Tujuan 

Penelitia

n  

B. 

Tempat 

peneliti

an 

C. 

Metode 

Peneliti

an 

D. 

Populasi 

dan 

sampel 

penelitian 

E. Instrumen 

penelitian 
F. Teknik 

Analisa Data 

G. Hipotesis 

Statistik 



A. Tujuan P 

1. Memb info 

hub kep dg 

kinerja gr 

2. Memb info 

hub motivasi 

kerja dg kinerja 

gr 

3. Memb info 

hub kep dg 

motiv scr 

bersama-sama 



Waktu Penelitian 

SMAN se- Tangerang 

Selatan 
Tempat Penelitian 

Diperkirakan 

bulan April 

2012 



X2 

X1 
Y 

M. Penelitian 
Survey dg teknik 

korelasi 

£ 

X1   : Kepemimpinan 

X2   : Motivasi Kerja 

Y     : Kinerja Guru 
£        : Variabel lainnya 

 

 



Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimilik oleh populasi tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto 

menyatakan: “Apabila subyeknya kurang dari 100, diambil 

semua sekaligus sehingga penelitiannya penelitian 

populasi. Jika jumlah subyek besar maka diambil 10-15%, 

atau 20-25% atau lebih”. Dalam penelitian ini penulis 

mengambil 20% dari 423 jumlah guru, yaitu 85 orang. Adapun 

teknik pengambilan sampel sejumlah 85 orang tersebut 

menggunakan teknik proportional random sampling dengan 

memperhatikan proporsi jumlah populasi pada masing-masing 

sekolah. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 



Populasi penelitian adalah seluruh guru Negeri yang berstatus PNS yang ada di Kota 

Tangerang Selatan berjumlah 423 orang dari 11 sekolah. Mengenai guru pada sekolah 

masing-masing sebagai berikut :  

No. Nama Sekolah Jumlah Guru 

1. SMAN 1 Tangerang Selatan 47 

2. SMAN 2 Tangerang Selatan 57 

3. SMAN 3 Tangerang Selatan 56 

4. SMAN 4 Tangerang Selatan 47 

5. SMAN 5 Tangerang Selatan 30 

6. SMAN 6 Tangerang Selatan 46 

7. SMAN 7 Tangerang Selatan 28 

8. SMAN 8 Tangerang Selatan 31 

9. SMAN 9 Tangerang Selatan 38 

10. SMAN 10 Tangerang Selatan 25 

11. SMAN 11 Tangerang Selatan 18 

Jumlah 423 

Dalam penelitian ini penulis mengambil 20% dari 423 jumlah guru, yaitu 85 orang. Adapun teknik 

pengambilan sampel sejumlah 85 orang tersebut menggunakan teknik proportional random sampling 

dengan memperhatikan proporsi jumlah populasi pada masing-masing sekolah. 



a. Definisi 

Konseptual 

b. Definisi 

operasional 

c. Kisi-kisi 

instrumen 

d. Kalibrasi 

instrumen 

1. V.Kepemimpinan 

Kepsek (X1) 

a. Definisi 

Konseptual 

b. Definisi 

operasional 

c. Kisi-kisi 

instrumen 

d. Kalibrasi 

instrumen 

2. V. Motivasi 

kerja Guru (X2) 

a. Definisi 

Konseptual 

b. Definisi 

operasional 

c. Kisi-kisi 

instrumen 

d. Kalibrasi 

instrumen 

Cat. terlampir 
Cat. terlampir Cat. terlampir 

2. V. Kinerja Guru 

(Y) 



F. Teknik Analisis Data 

1. Pengujian Prasyarat Statistik 

 - Uji normalitas galat baku --Lielifors 

 - Uji homogenitas varian hasil V – teknik barlet 

2. Pengujian Hipotesis 



1. Hubungan Kepemimpinan Kepsek dg Kinerja Guru 

 Hо : ρy-1 = 0 Tidak terdapat hubungan antara kepemimpinan kepala 

    sekolah (X1) dengan kinerja Guru (Y). 

 H1 : ρy-1 >0 Terdapat hubungan yang positif  antara kepemimpinan  

   kepala sekolah (X1) dengan kinerja Guru (Y) 

2. Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja Guru, 

 yaitu : 

Hо : ρy-2 = 0 Tidak terdapat hubungan antara Motivasi Kerja 

   (X2) dengan kinerja Guru (Y) 

H1   : ρy2 >0 Terdapat hubungan yang positif  antara 

   Motivasi Kerja (X2) dengan kinerja Guru (Y) 

 



3. Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja 

  Guru secara bersama-sama dengan Kinerja Guru, yaitu : 

 

Hо : ρy-12 = 0 Tidak terdapat hubungan antara Kepemimpinan 

   Kepala Sekolah (X1) dan Motivasi Kerja (X2) 

   secara bersama-sama dengan kinerja Guru (Y) 

H1   : ρy12 >0 Terdapat hubungan yang positif  antara 

   Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dan Motivasi 

   Kerja (X2) secara bersama-sama dengan kinerja 

   Guru (Y) 

 
Keterangan : 

ρy-1   = Koefisien korelasi antara variabel X1, 

    dengan variabel Y 

ρy-2  = Koefisien korelasi antara variabel X2, 

    dengan variabel Y 

ρy-12  = Koefisien korelasi antara variabel X1 dan X2 

    secara bersama-sama dengan variabel Y 

 


