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PANDUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN UNTUK TESIS 
(dengan pendekatan kualitatif) 

 
Panduan Penulisan Proposal Penelitian untuk Tesis ini dimaksudkan untuk memandu 
mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam menyiapkan naskah proposal 
penelitian mereka agar hasilnya memenuhi atau melampaui standar minimum proposal 
yang berkualitas, baik dari sisi substansi teoreris, konseptual, dan empiris; metodologi; 
maupun teknis. Panduan ini dirancang khusus untuk penelitian yang menggunakan 
pendekatan kualitatif, yang melibatkan research participants dan memanfaatkan 
artefak/dokumen.  Penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau pendekatan lain (seperti 
mixed-methods research) memiliki unsur dan sistematika yang berbeda, dan akan diatur 
dengan panduan yang berbeda pula.  

Naskah proposal penelitian dibatasi maksimal 17 halaman (setara dengan 4,000-
6,000 kata), dengan rincian sebagai berikut: Bab I: 2-3 halaman, Bab II: 5-6 halaman, Bab 
III: 4-5 halaman, dan Referensi: 2-3 halaman. Di bawah ini dijelaskan elemen dan 
sistematika setiap bab. 

 
1. Bab I: Introduction (2-3 halaman) 

a. Latar belakang masalah (Background of the Research) 
1) What is the burning issue/debate? Di segmen pertama peneliti mengemukakan 

isu-isu mutakhir dan perdebatan kontroversial terkait dengan topik yang akan 
dikaji, yang bersumber dari artikel hasil penelitian, tesis/disertasi internasional, 
kegiatan seminar/konferensi, dan sumber lain yang terpecaya secara akademik. 
Isu/perdebatan tersebut dapat berupa topik/tema yang menjadi diskusi/ 
percakapan di kalangan para pakar… (1 paragraf) 
 
Contoh, “Dalam satu tahun terakhir ini, pembelajaran daring (online learning) 
menjadi moda interaksi pembelajaran yang banyak digunakan di dunia 
pendidikan, yang disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19. Namun demikian, 
ada sejumlah faktor yang membuat pembelajaran daring belum dapat berjalan 
secara optimal. Di antara faktor-faktor tersebut adalah “an unstable internet 
connection, an inconducive situation at home, the limited time allotment for each 
meeting, the lack of a fixed schedule, poor concentration for learning, and too 
many assignment from lecturers” (Nurkamto, 2021, p.1). Untuk itu, perlu adanya 
dukungan (support) yang berarti agar kebijakan dan implementasi pembelajaran 
daring dapat berjalan lancar dan sukses ….” 

 
2) Why is this topic important to study? Di segmen kedua, peneliti mengemukan 

argumentasi mengenai pentingnya penelitian dilakukan. Argumentasi tersebut 
dikaitkan terutama dengan potensi adanya kontribusi hasil penelitian terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan/atau solusi praktis 
terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Kata kunci yang bisa digunakan 
adalah “Topik ini penting diteliti karena …” (1 paragraf) 
 
Contoh, “Pembelajaran daring penting dikaji karena sebuah kebijakan tentang 
pemberlakuan online learning tidak akan berjalan lancar tanpa ditunjang oleh 
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support yang memadai, baik oleh lembaga, mahasiswa, orang tua,  keluarga, 
masyarakat, dan pemerintah (…, 2015). Perlu kiranya diidentifikasi bentuk-bentuk 
support dari pihak-pihak di atas agar masing-masing berkontribusi terhadap 
pelaksanaan kebijakan online learning. Di samping mengaktifkan partisipasi semua 
pihak, pemberian support diharapkan dapat menghindari kecenderungan perilaku 
saling menyalahkan dari pihak-pihak tertentu di dalam masyarkat (…, 2017). …” 

 
3) What other experts/researchers have found about this topic?  Di segmen ketiga 

peneliti menjelaskan apa yang telah ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya 
terkait dengan topik yang diteliti. Untuk itu, peneliti perlu memetakan riset-riset 
sebelumnya dengan cara mereview artikel hasil penelitian dalam jurnal nasional 
terakkreditasi (SINTA 1-2, minimum 3 buah), jurnal internasional bereputasi 
(minimum 3 buah), dan tesis/disertasi internasional dalam lima tahun terakhir. 
Kata kunci yang dapat digunakan sebagai pembuka bagaian ini adalah “Topik ini 
pernah diterliti oleh sejumlah peneliti; di antaranya adalah …” (1 paragraf) 

 
Contoh, Sejak terjadinya wabah COVID-19, pembelajaran daring menjadi isu riset 
yang banyak dikaji. Misalnya, di Asia, … 

 
4) What needs to be explored further? How will my research advance new knowledge 

or new ways of understanding? Di segmen keempat, peneliti menjelaskan sisi-sisi 
tertentu dari topik yang dikaji yang belum banyak dikaji oleh peneliti lain dan perlu 
dieksplorasi lebih jauh. Ini merupakan kesenjangan (gap) yang perlu ditutup oleh 
peneliti, yang mencakup gap substantif (substantial gap), gap teoretis (theoretical 
gap), gap metodologis (methodological gap), gap setting (setting gap), atau gap 
kebijakan (policy gap). Gap tersebut akan menghasilkan novelty, yang merupakan 
sumbangan terhadap ilmu pengetahuan. Kata kunci yang dapat digunakan adalah 
“Sudah banyak peneliti yang mengkaji topik ini, tetapi ada sisi-sisi lain dari topik 
tersebut yang  perlu dieksploarasi lebih jauh, yaitu …”  (1 paragraf) 

 
Contoh, “Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji support secara 
umum dan pembahasannya pun tidak mendalam. Belum ada/sedikit sekali 
penelitian yang secara mendalam menginvestigasi institutional support dalam 
pelaksanaan online learning di perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam penelitian 
ini saya akan mengisi gap tersebut (substantial gap). Di samping itu, para peneliti  
juga mengambil setting perguruan tinggi secara umum. Dalam penelitian ini, saya 
akan melakukan penelitian di perguruan tinggi swasta kecil, yang memiliki 
mahasiswa di bawah 10.000 orang (setting gap)….” 

 
5) What theoretical perspective will frame my research? Di segmen kelima ini peneliti 

mengemukakan dan menjelaskan perspektif teoretis (theoretical perspective) 
yang melandasi penelitian ini. Kata kunci yang dapat digunakan dalam bagian ini 
adalah “Teori yang akan melandasi penelitian ini adalah …” (1 paragraf) 

 
Contoh, “Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori manajemen perguruan 
tinggi, yaitu … (…, 20…). Esensi dari teori tersebut adalah …. Teori tersebut 
digunakan dalam penelitian ini karena …” 
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b. Rumusan masalah penelitian (Research Questions) 

Rumusan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian dirumuskan dalam 
bentuk kalimat tanya (interrogative sentences). Pertanyaan-pertanyaan tersebut 
hendaknya terkait satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan konsep. 
Usahakan agar rumusan masalah dapat membimbing peneliti untuk mengumpulkan 
data di lapangan dan dapat mengkonstruksi pola/tema/kaidah/prinsip/teori/dan 
lain-lain, bukan hanya deskripsi objek atau fenomena yang diteliti.  

 
Contoh: Berdasarkan pada gap penelitian yang telah dikemukakan di atas, 
pertanyaan penelitian (research questions) dapat dirumuskan sebagai berikut. 
1) Bagaimana perguruan tinggi yang memiliki sumber daya terbatas memberikan 

dukungan bagi pelaksanaan pembelajaran daring di tingkat program studi? 
2) Sejauh mana dukungan yang diberikan oleh perguruan tinggi mampu 

memfasilitasi dosen dan mahasiswa melaksanakan pembelajaran daring secara 
efektif? 

 
c. Tujuan penelitian (Research Objectives) 

Tujuan penelitian pada umumnya merupakan parafrase dari rumusan 
masalah penelitian. Namun demikian, tidak jarang bagian tujuan ini menjadi tempat 
elaborasi rumusan masalah. Indikator-indikator suatu konsep/konstruk dapat 
disampaikan dalam bagian ini sehingga konstelasi permasalahan yang akan dikaji 
menjadi lebih jelas. 

 
Contoh: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cara yang digunakan oleh perguruan 
tinggi kecil dalam mengelola sumber dayanya sehingga mampu memberikan 
dukungan bagi pelaksanaan pembelajaran daring di program studi…(merujuk pada 
pertanyaan penelitian nomor 1) 

 
d. Kontribusi penelitian (Research Contribution) 

Kontribusi penelitian didasarkan pada gap penelitian yang telah dikemukakan 
pada Bagian Latar Belakang Penelitian. Peneliti dapat memilih salah satu atau 
beberapa jenis kontribusi penelitian: theoretical contribution, conceptual 
contribution, empirical contribution, methodological contribution, analytical 
contribution, practical contribution, contextual contribution, dan policy contribution. 

 
2. Bab II: Review of Related Literatures (5 – 6 halaman)  

a. Kajian Teori (Literature Review) 
Dalam bagian ini dibahas konsep-konsep utama yang muncul dalam judul 

dan rumusan masalah. Uraian tentang konsep penelitian tersebut difokuskan pada 
pengertian, yang dikonstruksi berdasarkan pada beberapa referensi utama 
(terutama seminal works) yang relevan, baik dari buku maupun dari artikel dalam 
jurnal. Masing-masing konsep ditulis maksimal 1 halaman. 
1) Konsep 1 (1 halaman) 
2) Konsep 2 (1 halaman) 
3) Konsep 3 (1 halaman) 
4) dan seterusnya 
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Contoh:  
1) Pembelajaran dalam Jaringan (online learning) 

Pembelajaran daring (atau sebutan lain seperti open learning, web-based 
learning, computer-mediated learning, dan blended learning) adalah 
pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan piranti-piranti 
komunikasi seperti mobile phones, laptops, and netbook yang terkoneksi 
dengan internet, baik  secara synchronous maupun asynchronous. Pembelajaran 
synchronous adalah kegiatan pembelajaran  tatap muka antara dosen dan 
mahasiswa melalui media online. Selain melakukan diskusi secara real-time, 
dosen dan mahasiswa dapat juga berinterasi melalui layar komputer, chat, 
audio dan video langsung. Sebaliknya, asynchronous learning adalah bentuk 
pembelajaran yang tidak terjadi di tempat dan waktu yang sama.  Pembelajaran 
daring menawarkan kemungkinan pembelajaran dari di mana pun, kapan pun, 
dengan ritme apa pun, dan dengan alat apa pun (Dhawan, 2020). 

 
b. Review Hasil Penelitian yang Relevan (Review of Previous Studies) 

Review dilakukan terhadap hasil penelitian yang relevan dari artikel dalam 
jurnal nasional terakreditasi (minimal 3 buah), jurnal internasional bereputasi 
(minimal 3 buah), dan tesis/disertasi internasional, sebaiknya dalam rentang 5 
sampai dengan 10 tahun terakhir, kecuali untuk hal-hal khusus seperti topik yang 
sudah lama tidak dikaji tetapi sebenarnya masih sangat penting dan perlu untuk 
dikaji. Setelah paparan tentang review hasil penelitian, dilakukan analisis tentang 
gap yang akan ditutup oleh penelitian ini. Bagian ini ditulis dalam 2-3 halaman 

 
3. Bab 3: Research Methodology (4-5 halaman) 

a. Konteks Penelitian (Research Context) 
Konteks meliputi tempat dan waktu penelitian. Nama tempat penelitian hendaknya 
tidak disebutkan secara eksplisit, seperti “di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 
FKIP UNS”, tetapi cukup ditulis dengan “di sebuah perguruan tinggi di Jawa Tengah”. 
Namun demikian, dalam penelitian etnografi yang mengkaji budaya, peneliti dapat 
menyebutkan nama tempat secara eksplisit karena budaya memiliki kekhasan yang 
tidak dapat ditemukan di tempat lain. Contoh, budaya sungkeman di hari raya iedul 
fitri di Kota Solo, Jawa Tengah.  Waktu penelitian ditulis dalam bentuk tabel yang 
berisi agenda penelitian, mulai dari penyusunan proposal, kajian teori, pengumpulan 
dan analisis data, penulisan naskah disertasi, sampai dengan penulisan artikel. 

 
Contoh: Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota 
Surakarta yang memiliki jumlah mahasiswa di bawah 5.000 orang. Penelitian 
direncanakan akan dilaksanakan selama enam bulan, yaitu bulan Maret hingga 
Agustus 2021, dengan rincian kegiatan sebagai beikut: pembuatan proposal 
penelitian, kajian pustaka, pengumpulan dan analisis data, penyusunan laporan 
penelitian, dan penulisan artikel hasil penelitian. 
 

b. Metode Penelitian (Research Method) 
Uraian bagian “metode penelitian” ini mencakup tiga butir, yaitu (1) penyebutan 
nama metode yang akan digunakan, seperti  narrative inquiry, phenomenology, 
ethnography, explorative case study, dan critical discourse analysis; (2) penjelasan 
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tentang konsep metode yang dipilih, dan (3) alasan pemilihan dan penggunaan 
metode penelitian tersebut.   

 
Contoh, “Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
phenomenology, yaitu suatu metode penelitian yang ‘describes the common 
meaning for several individuals of their lived  experiences of a concept or a 
phenomenon (such as insomnia, being left out, anger, grief, or undergoing coronary 
artery bypass surgery). Phenomenologists focus on describing what all participants 
have in common as they experience the phenomenon. The basic purpose of 
phenomenology is to reduce individual experiences with a phenomenon to a 
description of the universal essence – “a grasp of the very nature of the thing” 
(Creswell and Poth, 2018, p. 75)’. Pemilihan teori tersebut didasari pada 
pertimbangan bahwa …” 
 

c. Jenis Data (Types of Data) 
Dalam bagian ini dijelaskan jenis data yang dikumpulkan, yang secara garis besar 
dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok: (1) data kuantitatif- kualitatif, (2) data 
primer-sekunder, dan (3) data objektif-genetik-afektif. Jenis data suatu penelitian 
dapat merupakan gabungan dari dua atau tiga klasifikasi tersebut. Masing-masing 
jenis data diuraikan dengan jelas dan diberi contoh yang relevan. 

 
Contoh: Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif (…, 20…) yang berupa 
informasi tentang upaya perguruan tinggi swasta kecil memberikan dukungan bagi 
pelaksanaan pembelajaran daring di tingkat program studi (merujuk pada rumusan 
masalah nomor 1 dalam contoh). Data lain berupa … (merujuk pada rumusan masalah 
nomor 2 dalam contoh). Data-data tersebut adalah data primer (…, 20…) karena 
dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui wawancara, pengamatan, dan analisis 
dokumen. 

 
d. Sumber Data (Resources of Data) 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ada tiga, yaitu peristiwa (event), partisipan 
(research participant), dan artefak (artefact)). Peristiwa mengacu pada serangkaian 
aktivitas yang berlangsung di dalam setting (seperti kegiatan belajar-mengajar di 
dalam kelas); research participant mengacu pada orang-orang yang terlibat dalam 
peristiwa (seperti guru dan siswa); dan artefak mengacu pada benda-benda yang 
digunakan  dalam peristiwa yang terkait dengan masalah yang sedang dikaji (seperti 
RPP yang dibuat guru, buku ajar, dan lembar kerja siswa) 

 
Contoh: Data penelitian sebagaimana dikemukakan di atas bersumber dari partisipan 
(…, 20 …), yang meliputi ketua yayasan, rektor,  para wakil rector, kepala biro, dekan, 
para wakil dekan, kepala program studi, dan mahasiswa. Di samping itu, peneliti juga 
akan mengkaji dokumen-dokumen terkait (…, 20…), seperti  kebijakan dasar yayasan, 
rencana strategis (renstra) universitas, rencana bisnis anggaran (RBA) universitas, 
dan RBA fakultas.  
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e. Teknik Pengumpulan Data (Techniques of Data Collection) 
Sesuai dengan sumber datanya, teknik pengambilan data meliputi participant 
observation (untuk sumber data peristiwa), personal interview (untuk sumber data 
partisipan), dan artefact analysis/document analysis (untuk sumber data 
artifak/dokumen). Teknik-teknik pengumpulan data lain dapat digunakan sepanjang 
relevan dengan tujuan penelitian, seperti focus group discussion dan guided written 
reflection. 
 
Contoh: Data penelitian akan dikumpulkan dengan wawancara mendalam dengan 
pihak-pihak yang telah dikemukakan sebelumnya. Teknik wawancara yang akan 
digunakan mengikuti saran dari … (20…). Di samping itu, peneliti juga akan 
menggunakan teknik analisis dokumen (…, 20…) terhadap kebijakan dasar yayasan, 
rencana strategis (renstra) universitas, rencana bisnis anggaran (RBA) universitas, 
dan RBA fakultas.  

 
f. Teknik Pemeriksanaan Keabsahan Data (Trustworthiness) 

Penjelasan tentang teknik pemeriksaan keabsahan data dimaksudkan untuk 
meyakinkan pembaca bahwa data yang diperoleh dari lapangan benar-benar dapat 
dipertanggung jawabkan. Peneliti perlu menjelaskan teknik-teknik yang akan 
digunakan, seperti prolonged engagement, persistent observation, triangulation, 
peer debriefing, dan member check. Penjelasan tersebut harus bersifat operasional 
tentang bagaimana teknik tersebut digunakan dalam penelitian, bukan hanya 
penjelasan teoretis. 
 
Contoh: Untuk menjamin keabsahan data penelitian, peneliti akan melakukan 
triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data (…, 20…). Dalam 
kaitannya dengan triangulasi sumber data, peneliti akan mengecek kebenaran suatu 
informasi dari satu partisipan satu ke partisipan yang lain. Triangulasi teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan meng-cross check informasi yang diperoleh dari 
suatu teknik pengumpulan data (wawancara, misalnya) dengan teknik yang lain 
(analisis dokumen, misalnya). 
 

g. Teknik Analisis Data (Technique of Data Analysis) 
Ada beberapa model analisis data yang dikembangkan oleh beberapa penulis, seperti 
Interactive Model (Miles, Huberman, & Saldana, 2020), Constant Comparative Model 
(Corbin & Strauss, 2015), dan Ethnographic model (Spradley, 1980). Di samping itu, 
masing-masing bidang keilmuan memiliki teknik analisisnya sendiri. Sebagai contoh, 
dalam bidang komunikasi sering digunakan content analysis. Oleh karena itu, peneliti 
perlu menjelaskan model analisis mana yang akan digunakan. Hendaknya diusahakan 
agar teknik analisis data sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Contoh, 
apabila mahasiswa memilih metode penelitian case study (Yin, 2018), hendaknya dia 
juga mengambil salah satu teknik analisis data yang diberikan oleh Yin (2018) 
tersebut, meskipun dalam implementasinya nanti, peneliti dapat memperkaya teknik 
tersebut dengan merujuk pada artikel dalam jurnal hasil penelitian yang kredibel. 
Penjelasan tentang teknik analisis data hendaknya sampai pada prosedur atau 
langkah-langkah analisis data. 
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Contoh: Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan teknik analisis interaktif 
yang disarankan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2020), yang meliputi empat 
tahap, yaitu data collection, data condensation, data display, dan conclusion: 
drawing/verifying. … (masing-masing tahap dijelaskan disertai contoh konkret). 

 
h. Etika Penelitian (Research Ethics) 

Secara sederhana, etika penelitian mengacu pada apa yang sebaiknya 
dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan oleh peneliti sebelum, selama, dan 
setelah kegiatan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, hendaknya peneliti (1) 
menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity), seperti hak 
partisipan untuk memperoleh informasi tentang penelitian dan menentukan pilihan 
serta terbebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam penelitian; (2) menghormati 
privasi dan kerahasiaan partisipan penelitian (Respect for privacy and confidentiality), 
seperti tidak mempublikasikan jati diri partisipan penelitian; (3) memperlakukan 
semua partisipan penelitian dengan baik dan adil; dan (3) sedapat mungkin 
memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat. 

Peneliti memperhatikan etika penelitian di enam tahap sebagai berikut: (1) 
prior to conducting the research, (2) beginning to conduct the research, (3) collecting 
data, (4) analyzing data, (5) reporting data, dan (6) publishing research. Peneliti 
hendaknya menjelaskan apa yang akan dilakukan di setiap tahap tersebut. Sebagai 
contoh, pada tahap “prior to conducting the research” peneliti meminta ijin kepada 
“gate keeper” lembaga tempat penelitian akan dilaksanakan. 

 
Contoh: Sebelum penelitian ini dilaksanakan, peneliti terlebih dahulu minta ijin 
kepada pihak yayasan dan pimpinan perguruan tinggi (bukti persetujuan terlampir). 
… dan seterusnya. 

 
4. References (2-3 halaman) 

Pustaka atau referensi berjumlah 25 sampai dengan 35 buah, 70% di antaranya 
berupa artikel hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi (SINTA 1 atau SINTA 
2), jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus), dan tesis/disertasi yang 
berkualitas. Hanya pustaka yang disitasi dalam tubuh proposal yang dimasukkan dalam 
daftar pustaka. 

 
Contoh penulisan referensi: 
Ahmady, S., Shahbazi, S., & Heidari, M. (2020). Transition to virtual learning during 

COVID-19 crisis in Iran: Opportunity or challenge. Disaster Medicine and Public 
Health Preparedness.  https://doi.org/10.1017/dmp.2020.142 

Alalwan, N., Cheng, L., Al-Samarraie, H., Yousef, R., Alzahrani, A. I., & Sarsam, S. M. 
(2020). Challenges and prospects of virtual reality and augmented reality 
utilization among primary school teachers: A developing country perspective. 
Studies in Educational Evaluation, 66(2020) 100876, 1-12. https://doi.org/ 
10.1016/j.stueduc.2020.100876 

Creswell, J. W. & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing 
among five approaches (4th ed.). SAGE Publications. 
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Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of 
Educational Technology System, 49(1), 5-22. https://doi.org/10. 
1177%2F0047239520934018  

Fitriah. (2018). The role of technology in teachers’ creativity development in English 
teaching practices. TEFLIN Journal, 29(2), 177-193. 

 
5. Appendix 

Sangat disarankan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan 
penelitian pendahuluan, seperti protokol wawancara, pedoman observasi, dan 
pedoman analisis artefak, dilampirkan dalam proposal. Demikian juga, sampel data-data 
awal penelitian. 
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