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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi diarahkan untuk 

menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi, dan 

pengembangan ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK), serta penyelesaian  berbagai 

masalah akademik maupun masyarakat yang dilaksanakan bekerjasama dengan 

berbagai instansi baik pemerintah, swasta, maupun industri. Kegiatan penelitian di 

Universitas Warmadewa (Unwar) diarahkan dalam dua program yaitu, 

pengembangan IPTEK melalui peningkatan budaya meneliti yang produktif, dan 

memantapkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) yaitu Lingkungan Kepariwisataan. 

Penelitian sebagai penjabaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, 

hendaknya dapat diselenggarakan secara komprehensif dengan dharma lainnya, 

serta dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, dan menurut kaidah-kaidah 

ilmiah yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian perlu adanya 

kesamaan bentuk, baik dalam penyusunan proposal penelitian, maupun laporan 

hasil penelitian. Hal ini penting sebagai arahan yang dapat diacu bersama dalam 

melaksanakan setiap tahapan  proses penelitian.  

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Program Pascasarjana Universitas 

Warmadewa (PPs-Unwar) sebagaimana kedudukannya sebagai salah satu unsur 

pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi di 

bidang penelitian, merasa perlu membuat Pedoman Penyusunan Proposal dan 

Penulisan Laporan Penelitian. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan 

petunjuk umum tentang ketentuan dan kebijaksanaan penelitian di PPs-Unwar, 

sistematika, dan tata cara penulisan proposal penelitian, prosedur seleksi proposal, 

serta sistematika pelaporan hasil penelitian. 

 

1.2 Tujuan 

Pedoman Penyusunan Proposal dan Penulisan Laporan Penelitian ini 

mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut: 

1.2.1 Tujuan Umum 

1. Mengkomunikasikan secara luas di kalangan tenaga akademik PPs-

Unwar tentang persyaratan dan ketentuan yang berlaku di bidang 

penelitian di PPs-Unwar dalam rangka pemanfaatan dana penelitian 

yang ada. 

2. Memantapkan prosedur yang berlaku di bidang penelitian di PPs-

Unwar, sehingga proses pengajuan proposal penelitian, 
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seleksi/pemantapan proposal, penulisan laporan, serta tindakan 

evaluasinya, dapat berjalan sesuai dengan yang ditentukan. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus  

1. Meningkatkan mutu kegiatan penelitian baik dalam rangka 

pengembangan institusi maupun dalam rangka pengembangan IPTEK. 

2. Memantapkan sistem informasi ilmiah dan manajemen penelitian di 

PPs-Unwar. 
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BAB II 

KETENTUAN UMUM PENELITIAN 

 

2.1 Ketentuan Umum 

Dalam rangka mengembangkan pelaksanaan penelitian PPs-

Unwarmenetapkan beberapa ketentuan umum dan kebijakan di bidang penelitian 

yaitu: 

 

2.1.1 Peneliti 

1. Dosen Tetap Unwar (Dosen Yayasan, Dosen PNS Dpk, Dosen Kontrak) 

yang berhak mendapatkan dana penelitian dari PPs-Unwar adalah dosen 

yang sudah berjenjang pendidikan S3 (Doktor) dan dapat melibatkan 

dosen pada Prodi S1 yang bergelar Magister dengan jabatan akademik 

minimal Lektor.  

2. Semua dosen tetap PPs-Unwar berhak mengadakan penelitian, baik 

penelitian individu/mandiri, penelitian kelompok atau penelitian antar 

bidang. 

3. Bagi dosen tetap yang melaksanakan penelitian individu/mandiri tidak 

diperbolehkan menjadi ketua tim peneliti kelompok atau ketua tim 

peneliti antar bidang yang disubsidi dari dana PPs-Unwar pada tahun 

akademik yang sama. Sebaliknya, bagi dosen tetap yang menjadi ketua 

tim peneliti kelompok atau ketua tim peneliti antar bidang tidak diberi 

subsidi dana PPs-Unwar untuk penelitian individu/mandiri. Seorang 

dosen tetap hanya diperbolehkan menjadi salah satu ketua tim pada 

penelitian kelompok atau penelitian antar bidang. 

4. Untuk penelitian kelompok, jumlah peneliti maksimum 3 orang.  

5. Untuk penelitian antar bidang, jumlah peneliti maksimum 4 orang. 

6. Peneliti individu/mandiri hanya dapat dilakukan oleh dosen tetap yang 

telah bergelar Doktor dengan jabatan akademik minimum Lektor.  

7. Ketua tim penelitian kelompok atau ketua tim penelitian antar bidang 

serendah-rendahnya mempunyai jenjang jabatan akademik Lektor 

Kepala dan telah menyelesaikan pendidikan S3. 

8. Waktu yang disediakan untuk aktivitas penelitian sekurang-kurangnya 2 

jam/minggu dan sebanyak-banyaknya 25 jam/minggu. 

 

2.1.2 Ruang Lingkup Penelitian  

1. Penelitian harus asli dalam arti tidak merupakan plagiat/jiplakan 

penelitian orang lain yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari 

Peneliti. 
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2. Penelitian yang dilakukan dapat berupa salah satu dari sifat, model, dan 

kategori penelitian bidang ilimu yang dikembangkan masing-masing 

Prodi di PPs-Unwar. 

3. Penelitian hendaknya diarahkan terhadap bidang pengembangan IPTEK 

yang berguna untuk pembangunan di Indonesia dan tidak bertentangan 

dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. 

4. Penelitian dilaksanakan paling lama satu tahun, sesuai dengan jangka 

waktu yang ditetapkan oleh PPs-Unwar. 

 

2.1.3 Ketentuan Administrasi 

Untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan kegiatan 

penelitian di Unwar, maka PPs-Unwar menetapkan beberapa ketentuan/prosedur 

yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Proposal yang akan diajukan kepada Direktur terlebih dahulu telah 

disetujui/ditandatangani oleh Ketua Program Studi Magister masing-

masing. 

2. Pengajuan proposal kepada Direktur sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. 

3. Proposal dijilid rangkap 3 dengan warna sampul biru tua (lihat 

lampiran). 

4. Untuk seleksi dan pemantapan proposal penelitian yang diajukan ke 

Direktur, akan melibatkan Tim Evaluasi Proposal yang ditunjuk oleh 

Direktur. 

5. Setiap proposal penelitian yang telah disetujui oleh Direktur akan 

dikembalikan untuk mendapatkan perbaikan (kalau ada) sesuai dengan 

hasil presentasi dan dijilid rangkap 3, yaitu satu untuk Direktur cq. 

Sekretaris Direktur, satu arsip, dan satu untuk MONEV. 

6. Sebelum berakhirnya masa penelitian akan dilaksanakan seminar hasil. 

7. Dana penelitian akan dicairkan dalam dua tahap, yaitu tahap I dicairkan 

70% dari dana yang disetujui oleh Direktur setelah proposal penelitian 

disetujui, dan pada tahap II sebesar 30% setelah peneliti menyerahkan 

laporan penelitian. 

8. Setelah berakhirnya masa penelitian, peneliti menyerahkan laporan 

yang terdiri atas 3 laporan lengkap (minimal 15 halaman dan maksimal 

60 halaman, tidak termasuk lampiran), dan naskah untuk publikasi. 

Bentuk laporan berupa hard copy dan soft copy (CD/DVD). 
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2.2 Kebijakan Penelitian  

2.2.1 Sasaran Kegiatan Penelitian  

Sasaran kegiatan penelitian yang dikembangkan di PPs-Unwar adalah 

sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pemahaman dan pengertian akan pentingnya kegiatan 

penelitian guna menambah kasanah ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta memberi sumbangan pada percepatan kemajuan pembangunan. 

2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme serta menumbuhkan 

budaya meneliti dan budaya ilmiah di kalangan tenaga akademik. 

3. Kegiatan penelitian mengacu kepada luaran yang bermutu, mempunyai 

keterikatan dan kesepadanan dengan kebutuhan pembangunan, serta 

mengacu pada penggalian dan pengembangan potensi daerah/regional 

dan nasional. 

4. Kegiatan penelitian hendaknya memberi sumbangan kepada 

pengembangan institusi (lembaga) sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok 

(PIP) Unwar. 

5. Pengembangan kegiatan penelitian sebagai proses berkesinambungan 

dan bersifat holistik dengan pelaksanaan dharma perguruan tinggi 

lainnya dengan sasaran yang terarah baik jangka pendek, menengah, 

maupun jangka panjang. 

6. Menggalang kerjasama penelitian dengan instansi lainnya baik 

pemerintah, swasta, industri, dan lembaga swadaya masyarakat baik 

dalam hal pendanaan maupun pelaksanaannya. 

7. Memantapkan sistem informasi dan manajemen penelitian oleh PPs-

Unwar. 

 

2.2.2 Klasifikasi Penelitian 

1. Klasifikasi Penelitian Menurut Tujuan Penelitian 

Menurut tujuan penelitian, yang dikembangkan PPs-Unwar adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian Dasar (Murni) 

b. Tujuan pokok penelitian ini adalah mengecek (memvalidasi) prinsip-

prinsip atau pernyataan-pernyataan (proposisi) umum, dan menambah 

kasanah pengetahuan mengenai suatu gejala. Tujuan akhirnya adalah 

menyusun teori. 

c. Penelitian Terapan  

d. Penelitian ini berusaha mengumpulkan informasi (baca data) untuk 

membantu usaha memecahkan suatu persoalan (praktek kehidupan sehari-

hari). Hasil penelitian terapan biasanya terbatas khusus untuk masalah 
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yang menjadi objek penelitian saja, tidak dihimpun menjadi teori yang 

bisa diterapkan ke permasalahan yang lebih luas. 

e. Penelitian Evaluasi 

f. Merupakan salah satu jenis penelitian terapan, yang dilakukan untuk 

mengukur (menilai) pelaksanaan program, hasil karya atau mengukur 

(menilai) suatu kegiatan dilihat dari tolok ukurnya atau dengan 

membandingkannya dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. 

g. Penelitian Perekayasaan  

h. Penelitian yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan 

efektivitas proses produksi serta meningkatkan mutu, nilai tambah, dan 

daya saing suatu produk barang dan jasa, baik melalui perekayasaan 

teknologi, sosial, dan ekonomi maupun lingkup ketiga-tiganya. 

 

2. Klasifikasi Penelitian Menurut Jenis/Macam  

Jenis/macam penelitian yang dapat dipilih untuk dilakukan oleh para 

dosen PPs-Unwar adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian Eksperimental/Percobaan  

b. Yaitu jenis penelitian yang memanipulasi (mengatur, merekayasa) atau 

mengontrol (mengendalikan) situasi alamiah menjadi situasi artifisial 

(buatan) sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang diambil dari 

penelitian ini  adalah adanya hubungan sebab-akibat diantara variabel-

variabel yang sifatnya empirik, bukan hanya berdasarkan penalaran 

(logika) semata-mata. 

c. Penelitian Eksploratif 

d. Yaitu penelitian yang berusaha “menggali” (mengeksplorasi) ilmu atau 

pengetahuan baru, pengetahuan yang belum diketahui orang. Tidak ada 

teori atau prinsip yang akan diuji benar-tidaknya, berlaku tidaknya, dengan 

kata lain tidak ada hipotesis teoritik yang akan diuji. 

e. Grounded Research  

f. Pada dasarnya sama dengan penelitian eksploratif, dimana penelitian 

grounded dilakukan dengan terjun ke kancah untuk meneliti sekian banyak 

aspek (variabel) penelitian untuk menemukan, memunculkan teori, 

hipotesis (kalau ada) baru nanti di kancah itu sendiri dimunculkan, lalu 

diuji. Penelitian ini banyak menggunakan metode survei dan metode 

inkuiri alamiah (metode observasi). 

g. Penelitian Kausal-Komparatif 

h. Merupakan jenis penelitian eksperimen yang bersifat ex post facto, yaitu 

penelitian yang dilakukan setelah peristiwa yang akan diteliti itu terjadi 

(selesai) sepenuhnya atau sudah berhenti. 
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i. Studi Kasus 

j. Yaitu penelitian yang mendalam (intens) mengenai suatu kasus. Sudah 

barang tentu hasilnya berlaku bagi kasus itu sendiri, tidak bisa 

digeneralisasikan pada kasus lain, kecuali jika kasus-kasus serupa amat 

banyak dijumpai dan mempunyai karakteristik tertentu yang memang 

sama. 

k. Penelitian Aksi (Action Research) 

l. Merupakan penelitian terapan, yang dititikberatkan pada kasus tertentu 

untuk memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti guna keperluan 

pemecahan masalah secara sistematik. 

m. Studi Deskriptif 

n. Merupakan penelitian untuk bisa menghasilkan penjelasan yang bermakna 

dari fakta yang ada di lapangan. 

 

3. Klasifikasi Penelitian Menurut Kategori  

Klasifikasi penelitian menurut kategori sebagaimana yang dikembangkan 

oleh Ditjen DIKTI adalah sebagai berikut: 

a. Kategori I 

b. Penelitian yang bersifat latihan terutama bagi peneliti pemula (junior) 

untuk meningkatkan kemampuan dalam meneliti. 

c. Kategori II 

d. Penelitian untuk pengembangan IPTEK. Penelitian ini merupakan kegiatan 

penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang nantinya 

dapat menambah pengetahuan serta dapat diterapkan hasilnya. 

e. Kategori III 

f. Penelitian untuk menunjang pembangunan dan untuk pengembangan 

kelembagaan. 

g. Kategori IV 

h. Penelitian institusional dalam rangka pengembangan sistem maupun 

manajemen pendidikan, tetapi dapat juga berkaitan dengan penemuan, 

modifikasi/penerapan serta penyerapan teknologi inovasi. 

 

4. Klasifikasi Penelitian Menurut Pola Program  

Klasifikasi penelitian menurut pola program yang dilaksanakan di PPs-

Unwar adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian Individu/Mandiri  

Penelitian individu/mandiri adalah suatu penelitian yang dilaksanakan 

secara perorangan pada lingkup bidang ilmunya dimana lingkup materi 
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dan substansi penelitian dapat dilaksanakan secara individu menurut 

jangka waktu dan dana yang dibutuhkan. 

b. Penelitian Kelompok  

Penelitian yang dilaksanakan oleh lebih dari seorang peneliti pada bidang 

ilmu yang sama, lingkup materi dan substansi penelitian membutuhkan 

peneliti lebih dari satu orang menurut jangka waktu dan dana yang 

dibutuhkan. 

c. Penelitian Antar Bidang 

Penelitian yang melingkup satu atau beberapa permasalahan yang  

pemecahannya dilakukan melalui pendekatan berbagai bidang ilmu 

(batang ilmu) secara holistik  dan saling mendukung serta dilaksanakan 

oleh lebih dari satu orang peneliti sesuai dengan bidang ilmu dan upaya 

pendekatan pemecahan masalah yang dilakukan. 

d. Penelitian Kerjasama Antar Lembaga 

Penelitian yang dilakukan secara berkelompok, dilaksanakan melalui 

jalinan kerjasama kelembagaan dengan instansi lain (pemerintah, swasta, 

dan LSM). 

 

5. Prinsip-prinsip Penelitian  

Prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan penelitian yang dikembangkan di 

lingkungan PPs-Unwar adalah sebagai berikut: 

a. Keunggulan 

b. Kegiatan dan hasil penelitian hendaknya memiliki keunggulan berupa 

potensi yang tinggi bagi pemecahan masalah di masing-masing sektor 

pembangunan serta berpotensi meningkatkan penguasaan IPTEK. 

c. Etika 

d. Pelaksanaan penelitian selalu menjunjung tinggi norma-norma dan etika 

ilmiah dan etika penelitian. 

e. Inovatif  

f. Kegiatan penelitian sedapat mungkin diarahkan pada upaya penggalian 

hal-hal baru (inovasi) sebagai upaya pengembangan IPTEK. 

 

6. Dana Penelitian  

a. Untuk mendukung pelaksanaan penelitian, PPs-Unwar menyediakan dana 

penelitian yang besarnya diatur tersendiri dalam Rencana Kegiatan 

Anggaran Tahunan (RKAT) PPs-Unwar. 

b. Dana PPs-Unwar sesuai RKAT dapat digunakan untuk penelitian individu/ 

penelitian kelompok/penelitian antar bidang yang besarnya masing-masing 

judul penelitian dan menurut masing-masing program diatur oleh Direktur. 
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c. Penelitian yang dibiayai melalui dana PPs-Unwar sesuai RKA bersifat 

subsidi. 

d. Dana penelitian harus dipertanggungjawabkan kepada Rektor melalui 

Direktur PPs-Unwar. 
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BAB III 

PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN 

 

1.1 Landasan Umum 

Pada garis besarnya, penelitian terdiri atas 5 tahap, yaitu persiapan, 

pelaksanaan, pengolahan data, pembuatan laporan, dan penyebarluasan hasil 

penelitian. Penyusunan proposal penelitian merupakan bagian dari tahap persiapan 

yang meliputi pencarian masalah penelitian, pencarian keterangan penunjang dan 

pengolahannya. 

Usulan penelitian secara umum hendaknya dapat menjawab tiga hal, 

seperti di bawah ini: 

1. Masalah yang akan diteliti merupakan suatu masalah yang sangat penting 

untuk diteliti. 

2. Untuk memecahkan atau menjawab permasalahan tadi, hendaknya digunakan 

prinsip-prinsip ilmiah. 

3. Penelitian hendaknya bersifat SMART, yaitu specific (masalah yang diteliti 

bersifat khusus), measureable (dapat diukur keberhasilannya), acceptable 

(bermanfaat dan berdaya guna), resources allowable (disesuaikan dengan dana 

yang tersedia), dan time allocation (sesuai dengan waktu yang tersedia). 

 

1.2 Isi dan Format Proposal Penelitian 

Proposal penelitian memuat hal-hal sebagai berikut: 

I.   Halaman Depan (sampul) 

II. Halaman Judul 

III. Halaman Pengesahan 

IV. Pendahuluan yang berisikan: 

1. Latar Belakang 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan Penelitian 

4. Manfaat Hasil Penelitian 

5. Hipotesis (kalau ada) 

V. Tinjauan Pustaka  

VI. Metode Penelitian 

VII. Daftar Pustaka 

VIII. Lampiran (berisikan jadwal rencana penelitian, rencana anggaran 

biaya, biodata penelitian, dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk 

dilampirkan). 
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1.2.1 Judul Penelitian  

Judul penelitian hendaknya dibuat singkat, jelas (maksimal 12 kata), 

menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti dan tidak memberi peluang 

bagi penafsiran yang bermacam-macam. Selain itu, bahasa yang dipergunakan 

hendaknya bahasa ilmiah yang memenuhi standar tertentu dan mudah dipahami 

oleh orang lain. Sebagai suatu pedoman, dapatlah dikemukakan bahwa semakin 

sedikit keterangan yang dicantumkan dalam judul, semakin luas cakupannya, 

demikian pula sebaliknya. 

 

1.2.2 Latar Belakang  

Latar belakang permasalahan menguraikan tentang masalah yang menarik 

minat dan mendesak untuk diteliti. Masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan 

yang dicoba untuk ditemukan jawabannya. Masalah ada kalau ada kesenjangan 

antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara harapan 

dan kenyataan. Masalah yang seharusnya dipecahkan jumlahnya cukup banyak, 

peneliti mengidentifikasi, memilih, dan merumuskannya. Dari masalah-masalah 

tersebut perlu dipilih salah satu yaitu mana yang paling layak dan sesuai untuk 

diteliti. Hal ini sangat tergantung pada disiplin ilmu peneliti. 

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah tersebut tentu 

diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian. Oleh karena hubungan antara 

masalah dan tujuan penelitian erat sekali, maka hal-hal yang dapat diidentifikasi 

dan dipilih sebagai masalah penelitian adalah: (1) mencari sesuatu dalam rangka 

pemuasan akademis seseorang, (2) memusatkan perhatian serta keingintahuan 

seseorang akan hal-hal yang baru, (3) meletakkan dasar untuk memecahkan 

beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian 

selanjutnya, (4)  memenuhi keinginan sosial, dan (5) menyediakan sesuatu yang 

bermanfaat. 

Masalah ternyata tidak hanya timbul bila ada hambatan/kesenjangan, 

seperti halnya pada penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif bertujuan 

memperoleh pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga setelah melalui tahap 

observasi, masalah serta hipotesis dapat dirumuskan. 

Dalam mengidentifikasi dan memilih masalah, hendaknya  diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Kemampuan peneliti untuk mengidentifikasi, dalam hubungannya 

dengan penguasaan teoritis dan metodologi. 

2. Fasilitas yang tersedia, terutama dana dan waktu. 

3. Kemungkinan memperoleh data. 

4. Apakah masalah yang hendak diteliti itu penting/berfaedah bagi 

negara/masyarakat dan ilmu pengetahuan? 
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Rumusan masalah dapat dibuat  dalam sub bab tersendiri atau dimasukkan 

dalam latar belakang 

 

1.2.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian yang akan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan. Tujuan 

tersebut minimal mencakup 2 hal yaitu: (1) merupakan pembuktian suatu 

hipotesis, (2) merupakan pengembangan teori. Apa yang hendak dicapai dalam 

penelitian hendaknya dikemukakan dengan jelas dan tegas. Perlu juga diingatkan 

bahwa antara masalah, tujuan, dan kesimpulan yang nantinya diperoleh haruslah 

sinkron. Jika masalah dirinci menjadi empat hal, tujuan penelitian hendaknya 

meliputi keempat hal tersebut, dan melalui hipotesis (jika ada) terhadap keempat 

hal tersebut akan diperoleh kesimpulan yang meliputi keempat hal itu pula. 

 

1.2.4 Manfaat Hasil Penelitian  

Manfaat hasil penelitian ini berarti, aspek apa saja (teoritis dan praktis) 

nantinya yang dapat diharapkan setelah penelitian ini berakhir. 

 

1.2.5 Hipotesis (jika ada) 

Agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat terarah, perlu diadakan 

pendugaan terlebih dahulu. Dugaan terhadap penyebab terjadinya permasalahan 

itu disebut hipotesis. Hipotesis dirumuskan berdasarkan landasan teori (jika ada), 

atau berdasarkan tinjauan pustaka. Hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan 

antara dua variabel atau lebih, dan selalu dirumuskan dalam kalimat pernyataan. 

Hipotesis yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Menyatakan hubungan antara dua variabel. 

2. Menyatakan kemungkinan untuk dapat diuji secara empiris. Artinya 

variabel tersebut dapat diukur dan dinyatakan sebagaimana hubungan 

antar variabel tersebut. Tidak setiap peneliti harus memuat hipotesis, 

karena penelitian mempunyai sifat yang berbeda-beda, seperti pada 

penelitian eksploratif yang telah dijelaskan di atas. 

 

Penelitian eksploratif, antara lain ditujukan untuk: 

1. Memuaskan keingintahuan peneliti demi memperoleh pengertian yang 

lebih baik. 

2. Menguji kemungkinan dilakukannya studi yang lebih mendalam. 

3. Mengembangkan metode-metode yang akan diterapkan dalam studi 

yang lebih mendalam. 

Sebagai studi penjajakan, pengetahuan tentang teori masih sangat sedikit 

atau samar-samar, melalui hasil observasi barulah masalahnya dapat dirumuskan 
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lebih rinci serta dapat disusun hipotesisnya. Dengan demikian, dalam penelitian 

eksploratif hipotesis barulah dapat disusun belakangan, yaitu setelah melalui tahap 

observasi. Menurut pengertian yang lazim, hipotesis harus disusun sebelumnya. 

Untuk penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

data sekunder dan analisisnya bersifat kualitatif, hipotesis tidak diperlukan secara 

mutlak. Penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-

ciri atau keadaan, perilaku pribadi dan kelompok, serta menentukan frekuensi 

suatu gejala, dapat dilakukan tanpa didahului hipotesis. Tetapi penelitian 

deskriptif untuk memperoleh data tentang hubungan suatu gejala lain memerlukan 

adanya hipotesis. Pada penelitian eksploratif yang bertujuan menguji hubungan 

antara paling sedikit dua variabel, hipotesis mutlak diperlukan. 

   

1.2.6 Tinjauan Pustaka  

Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya melakukan kajian 

terhadap pustaka-pustaka yang ada dengan maksud: (a) menemukan konsep-

konsep yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas, (b) menggali teori-teori 

yang relevan dengan permasalahan penelitian dan melakukan komparasi, (c) 

menelaah masalah yang akan dibahas, (d) menyusun kerangka yang akan 

digunakan sebagai tumpuan semua kegiatan berikutnya. Referensi dan data dari 

instansi lainnya merupakan sumber keterangan penunjang. 

Melalui penelusuran literatur dapat diperoleh teori-teori dasar yang telah 

ditemukan para ahli, penelitian yang baru dalam bidang yang menjadi perhatian,  

orientasi pemilihan topik dapat diperluas, serta pengulangan penelitian dapat 

dihindari. Keterangan yang diperoleh haruslah dicatat dan diolah untuk kemudian 

dapat dipergunakan sebagai bahan dalam pembuatan usulan penelitian, laporan 

hasil penelitian, dan penulisan makalah. 

 

1.2.7 Metode Penelitian  

Setiap penelitian akan menggunakan metode-metode penelitian yang 

berbeda, sesuai arah dan tujuan penelitian. Secara teoritis metode penelitian yang 

sering digunakan adalah metode kuantitatif, metode kualitatif, atau gabungan dari 

keduanya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktek penelitian 

adalah: (a) tempat dan waktu penelitian, (b) instrumen (bahan dan alat) penelitian, 

(c) jenis/metode penelitian yang akan dilaksanakan serta jalannya penelitian, (d) 

variabel dan data yang dikumpulkan serta metode atau teknik pengumpulan data, 

(e) analisis data. 
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1.2.8 Daftar Pustaka  

Daftar pustaka memuat pustaka-pustaka (buku, jurnal, bulletin, dan 

website) yang isinya diacu dalam penelitian. Daftar pustaka dapat disusun 

menurut aturan yang lazim, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Adapun 

cara penulisan yang dipilih hendaknya digunakan secara konsisten sebagai salah 

satu acuan, cara penulisan daftar pustaka diberi contoh pada Lamprian 3. 

 

1.2.9 Lampiran-lampiran  

1. Jadwal Penelitian  

Berisikan jadwal waktu dari persiapan sampai penyusunan laporan, dan 

publikasi. 

 

2. Rencana Anggaran Biaya  

Dana yang disediakan oleh Universitas Warmadewa melalui RKAT PPs-

Unwar merupakan dana subsidi. Oleh karena itu, anggaran/biaya penelitian yang 

hendak dilaksanakan agar dibuat secara rasional disesuaikan kebutuhan penelitian 

dengan memperhatikan kemampuan peneliti selain dana subsidi yang disediakan. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar swadana yang dapat dihimpun 

untuk melakukan penelitian di PPs-Unwar setiap tahunnya.  Dibuat perincian 

tentang penggunaan dana, misalnya untuk honorarium, bahan dan alat, 

pengembangan instrumen, transportasi, analisis data, penyusunan laporan, dan 

penggandaan.  

Beberapa patokan satuan biaya penelitian sesuai Panduan Dikti Edisi IX 

Tahun 2014: 

 

No. Uraian Jumlah Dana (%) 

1 Gaji / upah Maks 30 

2 Peralatan penunjang 5 - 15 

3 Bahan habis dipakai 20 - 30 

4 Perjalanan 15 - 25 

5 Pengolahan data, laporan, publikasi, seminar, dll. Maks 15 
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Contoh 1. Rencana Anggaran Biaya  

 

No. Komponen 
Item (org, 

bh, hr) 

Unit 

(Jumlah) 

Harga 

(Rp) 

Sub total 

(Rp) 

1 Honorarium      

2 Transportasi      

3 Lumpsum     

4 Peralatan:     

 a. Sewa     

b. Beli     

5 Analisis data/sampel/lab     

6 Pengadaan laporan      

7 Dll (sebutkan)     

 Total      

 

Biodata semua anggota tim peneliti perlu dilampirkan dan batasi uraiannya 

tentang identitas, pendidikan terakhir, karya tuli,  dan penelitian dalam tiga tahun 

terakhir. Selain itu, juga jelaskan tentang tugas, dan waktu yang tersedia dalam 

seminggu. 

 

1.3 Format Kulit Muka dan Halaman Pengesahan  

Format kulit muka proposal penelitian dibuat seperti pada contoh 

(Lampiran 1). Format  halaman pengesahan proposal penelitian sebagai berikut: 

 

1. Judul Penelitian    

a. Judul Penelitian :  

b. Macam Penelitian :  

c. Katagori Penelitian :  

2. Peneliti / Ketua Tim Peneliti   

a. Nama Lengkap Dengan Gelar   :  

b. Jenis Kelamin :  

c. Pangkat / Gol, dan NIK/NIP :  

d. Jabatan Akademik :  

e. Program / Prodi :  

f. Universitas :  

g. Pengalaman penelitian 

      tiga tahun terakhir (terlampir) 

:  

3. Jumlah Anggota peneliti :  

4. Lokasi Penelitian :  

5. Bila penelitian ini merupakan kerjasama 

kelembagaan, sebutkan 

  

a. Nama Instansi :  

b. Alamat   :  

6. Jangka Waktu Penelitian :  
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7. Biaya yang Diperlukan :  

 

Mengetahui: 

Program Studi………………. 

Ketua, 

 

(…………………………..) 

NIK / NIP……………….. 

 

 

Denpasar,  

Peneliti / Ketua Tim Peneliti 

 

(…………………………..) 

NIK / NIP……………….. 

 

Mengetahui: 

Universitas Warmadewa 

Program Pascasarjana 

Direktur, 

 

(…………………………..) 

NIK / NIP……………….. 
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BAB IV 

PENULISAN LAPORAN PENELITIAN 

 

4.1 Isi dan Format Laporan Penelitian  

Laporan penelitian berisikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Halaman Depan 

2. Halaman Judul 

3. Halaman Pengesahan 

4. Pernyataan Orisinalitas 

5. Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) 

6. Kata Pengantar 

7. Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran 

8. Bab I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Hipotesis (kalau ada) 

9. Bab II. Tinjauan Pustaka 

2.1 Konsep  

2.2 Landasan Teori 

10. Bab III. Metode Penelitian 

11. Bab IV. Hasil dan Pembahasan 

12. Bab V. Simpulan dan Saran 

13. Daftar Pustaka 

14. Lampiran-lampiran 

 

4.1.1 Sampul Depan dan Halaman Judul  

Halaman judul laporan penelitian sama dengan halaman judul proposal 

penelitian, hanya kata “PROPOSAL PENELITIAN” diganti dengan kata 

“LAPORAN PENELITIAN”, lihat contoh Lampiran 2). 

 

i. Abstrak 

a. Pada halaman abstrak isinya adalah judul, masalah, tujuan, metode, dan 

hasil penelitian, diakhiri dengan kata kunci. 

b. Jumlah kata tidak melebihi 200 kata, serta menggunakan tata bahasa 

yang benar, diketik 1 spasi dalam 1 paragraf. 

c. Paling bawah ditulis 3 - 5 kata kunci (keywords). 
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ii. Kata Pengantar  

Kata penghantar berisikan uraian singkat tentang maksud diadakan 

penelitian dan manfaatnya bagi peneliti, lembaga, dan pihak pengguna serta 

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan 

penelitian. 

 

iii. Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran  

Daftar isi memuat nomor-nomor halaman dari bagian-bagian utama dari isi 

laporan. Daftar Tabel, Gambar, dan Lampiran masing-masing memuat halaman 

semua nama-nama tabel, gambar, dan lampiran yang ada pada laporan penelitian. 

 

iv. Pendahuluan (sudah jelas, sebagaimana proposal penelitian) 

v. Tinjauan Pustaka (sudah jelas, sebagaimana proposal penelitian) 

vi. Metode Penelitian (sudah jelas) 

vii. Pembahasan  

Pembahasan disajikan secara sistematik sesuai rumusan masalah yang 

diteliti dengan metode analisis yang digunakan.  

 

viii. Simpulan dan Saran 

Simpulan hendaknya dapat merangkum secara keseluruhan jawaban dari 

rumusan masalah sebagai hasil penelitian. Simpulan hendaknya ditarik secara 

utuh dari data yang lengkap. Saran pada umumnya memuat hal-hal yang dapat 

direkomendasikan kepada pihak-pihak pengguna dari hasil penelitian dan 

rekomendasi kajian lebih lanjut terhadap permasalahan yang telah diteliti. 

 

ix. Daftar Pustaka (sudah jelas dan lihat Lampiran 3) 

x. Lampiran  

Dalam lampiran dicantumkan tentang hal-hal yang mendukung penelitian 

ini, misalnya peta, foto, data dasar, atau perhitungan analisis data. 
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BAB V 

KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL 

 

5.1 Ketentuan Umum  

1. Judul  Penelitian  

Judul penelitian telah mencerminkan permasalahan yang akan dipecahkan, 

orisinil, sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Warmadewa 

yaitu Lingkungan Kepariwisataan 

2. Pendahuluan  

Terdapat uraian yang melatarbelakangi judul/topik, permasalahannya 

dirumuskan secara spesifik, menyatakan adanya kesenjangan antara situasi 

yang ada dan situasi yang diharapkan, tujuan penelitian mencerminkan 

sasaran yang akan dicapai. 

3. Tinjauan Pustaka  

Kajian pustaka/landasan teori telah dipilih dari bahan-bahan pustaka yang 

relevan dengan topik dan masalah yang diteliti. 

4. Metode Penelitian  

Jelas lokasi dan waktu yang akan digunakan dalam penelitian, jelas dan 

relevan penentuan populasi/sampel/responden dan instrumen, metode 

analisis datanya dilengkapi dengan kerangka pemikiran dalam menjawab 

tujuan penelitian. 

5. Lain-lain  

Uraian keperluan dana dibuat secara jelas dan rinci disertai jadwal/time 

schedule dari penelitian yang hendak dilaksanakan. 

 

5.2 Jadwal dan Alamat Pengusulan Penelitian Setiap Tahun  

 

No. Jenis Penelitian Waktu Alamat 

1 Penelitian Individu/ 

Mandiri, Penelitian 

Kelompok dan Peneli-

tian Antar Bidang  

Usulan sudah masuk ke PPs-

Unwar paling lambat akhir 

bulan Februari untuk 

dievaluasi agar dapat 

dilaksanakan sesuai RKAT  

PPs-Unwar pada tahun 

berjalan. 

PPs-Unwar 
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5.3 Kriteria Penilaian 

  

No. Komponen yang Dinilai 

Bobot 

 Keterangan 

(%) 3 2 1 

I JUDUL PENELITIAN      

1 Apakah judul penelitian telah 

mencerminkan permasalahan yang 

akan dipecahkan dan menggambarkan 

hubungan antara variabel-variabelnya. 

15%     

2 Apakah judul penelitian orisinil.      

II PENDAHULAUN      

3 Apakah dalam pendahuluan telah 

terdapat uraian yang melatarbelakangi 

judul atau topik penelitian tersebut dan 

apakah alasan-alasan yang mendorong 

penelitian telah diuraikan dalam 

pendahuluan ini. 

20%     

4 Permasalahna penelitian, apakah telah 

dirumuskan secara spesifik. Apakah 

perumusan masalah penelitian telah 

menyatakan suatu hubungan dua 

variabel atau lebih. 

     

5 Apakah permasalahan penelitian telah 

dilatarbelakangi oleh uraian yang 

menyatakan adanya kesenjangan 

antara situasi yang ada dan situasi 

yang diharapkan. 

     

6 Apakah uraian Proposal Penelitian 

telah diuraikan tujuan penelitian, 

sasaran yang akan dicapai maupun 

kegunaan dari hasil penelitian nanti. 

     

7 Apakah hipotesis (kalau ada) telah 

dilandasi olehkerangka pemikiran atau 

kerangka teori yang nalar berdasarkan 

teori-teori tertentu. 

     

8 Apakah Hipotesis telah dirumuskan 

dalam kalimat deklaratif dari 

hubungan antara dua variabel atau 

lebih sejalan dengan permasalahan 

penelitian. 
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No. Komponen yang Dinilai 

Bobot 

 Keterangan 

(%) 3 2 1 

III TINJAUAN PUSTAKA      

9 Apakah kajian pustaka telah dipilih 

dari bahan-bahan pustaka yang relevan 

dengan topik dan masalah yang diteliti. 

20%     

IV METODOLOGI PENELITIAN       

10  Apakah disain penelitian jelas 

terutama penelitian percobaan. 

     

11 Apakah kerangka operasional 

(operational-framework) jelas. 

30%     

12 Apakah penentuan responden telah 

melalui prosedur yang jelas dan 

relevan dengan permasalahan.  

     

13 Apakah Proposal Penelitian telah 

merencanakan instrumen dan metode 

pengumpulan data yang akan 

dilaksanakan. 

     

14 Apakah teknik analisis data yang 

direncanakan sesuai dengan pokok 

persoalan serta skala pengukuran data 

yang dikumpulkan. 

     

V INTEGRITAS       

15 Apakah secara keseluruhan terdapat 

kesesuaian antara judul, permasalahan 

penelitian, tujuan, hipotesis (kalau ada) 

dan teknik analisis data. 

5%     

VI FORMAT DAN LAIN-LAIN       

16 Apakah secara administrasi formal 

usulan penelitian memenuhi 

persyaratan yang diminta. 

5%     

17 Apakah jadwal waktu pelaksanaan 

penelitian, personalia peneliti dan 

perkiraan biaya telah disusun 

sesuai/relevan dengan kebutuhan 

penelitian. 

     

VII Batas waktu penyetoran (tidak 

melewati batas yang telah ditetapkan 

PPs-Unwar. 

5%     
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Catatan: 

Masing-masing kriteria diberi skor: 1, 2, dan 3. 

 

1 = Cukup (60-69) 

2 = Baik  (70-84) 

3 = Sangat Baik (85-100) 

 

 

Denpasar…………………………. 

Tim Evaluasi Proposal PPs-Unwar 

 

 

 

(____________________________) 

NIK/NIP. 
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BAB VI 

TATA CARA PENGETIKAN  

 

6.1  Halaman Depan 

Halaman depan proposal dan laporan penelitian dibuat dari kertas  “buffalo” 

yang sejenis dan tulisan yang tertera pada kulit muka semua ditulis dengan 

huruf kapital. Warna kulit muka proposal penelitian adalah biru (lihat 

lampiran) 

 

6.2 Pengetikan  

1. Kertas 

Naskah proposal dan laporan penelitian diketik pada satu sisi halaman 

menggunakan kertas A4 minimal 70 gram (ukuran 210 x 297). 

2. Huruf  

Seluruh isi naskah hendaknya diketik dengan huruf standar (New Time 

Romans) 12. 

3. Spasi  

Naskah diketik dua spasi (spasi ganda). 

4. Batas Tepi 

Tepi atas  : 4 cm 

Tepi bawah : 3 cm 

Tepi kiri : 4 cm 

Tepi kanan : 3 cm 

5. Alinea baru  

Alinea diketik mulai pada karakter ke 6 dari batas tepi kiri. Pemutusan 

pengetikan alenia baru tidak kurang dari 2 baris baik pada baris atas 

maupun baris bawah. 

6. Judul  

Judul ditulis dengan huruf kapital  dan diatur sistematis dengan jarak 4 

cm dari tepi atas. 

7. Pemisah kata  

Pemisahan kata dilakukan menurut tata bahasa Indonesia. 

8.  Judul Tabel diletakkan di atas Tabel dengan penomoran sesuai Bab dan 

pada bagaian bawah tabel dicantumkan sumbernya. Judul Gambar, 

Grafik, Foto diletakkan pada bagian bawah dan diberi nomor sesuai 

Bab. 

9. Penomoran  

Nomor halaman diletakan pada sudut kanan atas (top-right) dengan 

jarak dua spasi di atas baris pertama teks atau 3 cm dari tepi atas kertas. 
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Pada halaman yang memuat nama bab, nomor halaman tidak 

dimunculkan (penomoran otomatis). Penomoran halaman judul, abstrak, 

kata penghantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran digunakan 

angka romawi kecil dan diletakkan di tengah bawah (center-bottom) 

dengan jarak 2 cm dari tepi bawah kertas. 

10. Penulisan Daftar Pustaka  

Semua pustaka yang diacu pada penulisan proposal dan laporan 

penelitian harus dicantumkan pada Daftar Pustaka. Susunan penempatan 

pustaka pada Daftar Pustaka dilakukan menurut abjad huruf pertama 

penulis pustaka. Hal-hal yang dicantumkan dalam penulisandaftar 

pustaka adalah nama penulis, tahun terbit, judul, nama penerbit/nama 

jurnal, edisi terbit/volume dan nomor edisi, jumlah halaman/halaman 

tulisan untuk jurnal, bulletin dan sejenisnya. Contoh selengkapnya 

disajikan  pada Lampiran 3. 
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Lampiran 1. Contoh Halaman Depan Proposal Penelitian 

 

 

PROPOSAL PENELITIAN  

 

IMPLEMENTASI HUKUM PENATAAN RUANG  

DALAM PERSPEKTIF BUDAYA TRADISIONAL BALI 

(STUDI DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

 

I KETUT SUKADANA 

I WAYAN ARTHANAYA 

PUTU GEDE SEPUTRA 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS WARMADEWA 

DENPASAR 

2015 
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Lampiran 2. Contoh Halaman Depan Laporan Penelitian 

 

 

LAPORAN PENELITIAN  

 

IMPLEMENTASI HUKUM PENATAAN RUANG DALAM 

PERSPEKTIF BUDAYA  TRADISIONAL BALI 

(STUDI DI PEMERINTAH KOTA DENPASAR) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

 

I KETUT SUKADANA 

I WAYAN ARTHANAYA 

PUTU GEDE SEPUTRA 

 
 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS WARMADEWA 

DENPASAR 

2015 
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Lampiran 4 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Mekanisme Proses Penelitian dengan Dana PPs-Unwar. 
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