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1.  Apa proposal penelitian? 

 Dokumen penting dalam sebuah project penelitian 

  Donor atau pemberi dana akan memutuskan 

memberi dana atau tidak --- TERGANTUNG APA 

YANG DIBACA (PROPOSAL) 

 Rencana Penelitian – formal (PROPOSAL 

PENELITIAN) 

 

 



Struktur proposal – penelitian (TA) 

I Pendahuluan 

 Latar belakang 

 Rumusan masalah 

 Hipotesus 

 Tujuan 

 manfaat 

II Tinjauan Pustaka 

III Metodologi 

IV Daftar Pustaka 

V Lampiran 



Metodologi 

a. Desain Penelitian 

b. Tempat dan waktu 

c. Populasi dan sampel 

d. Kriteria inklusi dan eksklusi 

e. Besar sampel 

f. Prosedur atau cara kerja 

g. Identifikasi variabel (VIM: variabel indikator matrix – 
tabel) 

h. Rencana manajemen dan analisis data 

i. Masalah etika 



Judul usulan  

 Menggambarkan keseluruhan isi penelitian yang 
direnanakan 

 Ditulis dalam kaliay atau fraseyang sederhana dan 
tidak terlalu panjang 

 Tidak menggunakan singkatan kecuali yang baku 

 Judul dalam kalimat interogatif? Lebih baik gati 
kalimat positif yang netraldan dapat diterima? 

 Apa judul – menuliskan nama tempat dan waktu? 

(tergantung tujuan penelitian dan sampling) 



LATAR BELAKANG  

1. Gambaran dan besaran masalah dan bandingkan 

dengan indikator kesehatan masyarakat 

2. Dampak masalah 

3. Teori dan penelitian untuk memecahkan masalah 

4. Usulan penelitian untuk menyelesaikan masalah 

(rationale of study) 

5. Implikasi dari penyelesaian masalah 



DISKUSI 

 Buat coretan atau map thinking dari alur penulisan bab 

1 (latar belakang) 

 Pertama masing-masing brainstorming sendiri, 

ketertarikan topik masalah 

 Tuliskan dan buat diagram MENGAPA, BERAPA BESAR 

MASALAH, JADI MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT?, 

TEORI PENYELESAIAN MASALAH, PENELITIAN YANG 

SUDAH ADA 

 USULAN PENEYELESAIAN MASLAAH DAN SEBERAPA 

YAKIN ITU TETAP ANALISIS DAN SOLUSINYA 



Struktur Proposal Penelitian - Project 

1. Ringkasan 

2. Struktur Organisasi 

3. Latar Belakang 

4. Rumusan Masalah 

5. Tujuan penelittan 

6. Sasaran 

7. Metodologi 

8. Anggaran 

9. Monitoring da Evaluasi 

10. Keberlanjutan 

11. Lampiran 

1) Executive Summary 

2) Organisation description 

3) Project bacground 

4) Problem statement 

5) Goal and objectives 

6) Beneficiaries 

7) Proposed methodology 

8) Budget 

9) Monitoring and Evaluation 

10) Sustainability 

11) Annexes 



1.  Ringkasan (executive summary) 

a.  Mengapa penting? 

 Bagian pertama yang dibaca 

 Kadang-kadang hanya ini yang dibaca 

 Digunakanoleh donor (pemberi dana) atau reviewer 
untuk berkomunikasi dengan lainnya tentang rencana 
penelitian atau project 

B.  Apa saja yang ditulis? 

 Apa yang ingin dilakukan?, DIMANA?, MENGAPA?, 
UNTUK SIAPA, DENGAN SIAPA, BERAPA LAMA? 

DO (tulis terakhir, hati-hati, dan ringkas-1 hal) 

DON’T( cut & paste) 



2.  Organisasi pengusul 

 Tujuan untuk menampilkan kredibilitas dan image atau 
kesan oragnisasi telah terorgaisasi dengan baik dan 
dapat memenuhi atau mengatasi kondisi kritis di 
wilayah kerja 

 Jangan terlalu panjang dan jika pertama bisa 
dilampirkan brosur organisasi dan laporan tahunan 
terakhir 

APA SAJA  

(Siapa, misi organisasi, sejarah, track record project, 
keahlian/expertise, struktur organisasi, sumber 
dukungan, afiliasi) 



3. Latar belakang (project 

background) 

 Apa poject ini belanjut dar rencana ata program 

sebelumnya 

 Apakh sudah dimulai atau atidak jika ya apakah 

ada hasilnya 

 Penelitia apa yang sudah dilakukan untuk 

persiapan project ini 

 Siaa yang terlubat di lapang 



4. Rumusan masalah (problem statement) 

 Donor/funding hanya mendanai jik ada masalah 

 Masalah ‘GOOD” 

1. Fokus pada orang/masyarakat 

2. Singkat dan jelas 

3. Dapat dipecahkan 

4. Datang dari permintaan atau kebutuhan 

5. Menajdi emergency atau prioritas 



4.  Rumusan masalah (problem statement) 

 Isian 

1. Gambaran ruang lingkup dan besaran masalah 

2. Apa masalah utama (immediate causes) 

3. Apa masalah mendasar (underlying cause) 

4. Apa efeknya 

5. Bagaimana individu atau masyarakat dapat 

terpengaruh atau berdapak dari maslaah tersebut 

6. Mengapa harus masalah ini yang diatasi 

7. Mengapa sekarang bukan nanti 



5.  Tujuan (Goal and Objectives) 

 Tujuan umum (goal or overall objectives) 

 Menggambarkan tujuan jangka panjang 

dimana penelitian ini akan berkontribusi 

 Tujuan khusus (project purpose or specific objective) 

Menggambarkan tujuan penelitian terkait dengan 

masalah utamanya 

Expected results : menggambarkan otput atau outcom 

dari hasil konktrit dari penelitian 

 



5.  Tujuan (Goal and Objectives) 

 TUJUAN – SMART 

1. Spesific = memenuhi kebutuhan atau problem yang 
diidentifikasi 

2. Measurable = mengukur dengan indikator yang jelas 
dan jelas dapat dicapai 

3. Acceptable = semua pihak terlibat 

4. Relevant = memenuhi keingina lingkungan sosio 
budaya 

5. Timely = harus dapat dicapai pada akhir penelitian 
atau project 



6.  Sasaran (beneficiaries) 

 Siapa sasaran langsung dan tidak langsung 

(berapa banyak, dimana, karakteristik) 

 Jelaskan pada tahapan mana mereka terlibat 

dalam penelitian/project 

 



7.  Metodologi (proposed methodology) 

 Ada mitra? 

 Alasan pemilihan metodologi 

 Aktifitas: apa yang akan dilakukan, bagaimana, 
dengan siapa, dimana. kapan 

 Waktu dan lokasi 

 Jenis intervensi 

 Buat sesingkat mungkin (precise) 

 Buat ringkasan atau summary dalam  rencana kerja 
(work plan) 

 



8.  Anggaran (budget) 

  Ada rincian anggaran 

 Penjelasan dan justifikasi dari anggaran 

 Tips  

• Disesuaikan dengan rencana kegiatan (action plan) 

• Jagan menaikkan atau menambahkan angagran 

dengan prediksi inflasasi 

• Sesuaikan dengan persyaratan atau kebutuhan 

donor 

• Bagi angagran atau budget ke dalam tahun 



9.  Monitoring & Evaluasi 

 Mengapa Penting 

 Monitoring : untuk menilai atau mengukur apakan 
aktifitas penelitian/projek sesuai jadwal (on track) 

 Evaluation: untuk menilai apakah projek ini efektif, 
efisien, ada impact, relevan dan sustainable 
(keberlanjutan) 

 Poin (contents) 

a. Apa yang dimonitor dan mengapa? 

b. Siapa yang melakukan 

c. Seberapa serinng 

d. Tool dan metode apa yang digunakan? 



10.  Keberlannjutan (sustainability) 

 Isian 

a. Isntitutional sustainability 

b. Technical sustainability 

c. Socio-cultural sustainability 

d. Financial sustainability 

 Mengapa penting? 

Donor ingin memastikan investasi tidak hilang pada 

akhir project dan sudah terencan sampai akhir project 



11.  Lampiran (annexes/appendics) 

1. Mencantumkan semua rujukan lampiran di 

proposal dan penting dituliskan di proposal (lihat 

lampiran…) 

2. Tambahkan di daftar isi (lampiran) dan tuliskan 

nomernya 

3. Pisahkan lampiran dengan warna halaman 

berbeda 

4. (peta, surat ijin, etik, publikasi, instrumen, foto) 


