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Apa itu Riset, Penggunaannya
dalam Advokasi Kebijakan &

Bagaimana Mengembangkan
Proposal Penelitian yang Baik?



Selamat Pagi 
Bapak/Ibu, 
Terima kasih

atas
partisipasinya, 
saya sangat

senang
menyambut
Anda semua.

Yang akan kita bahas hari ini:
1) Penelitian dan penggunaan/aksesibilitasnya

dan

2) Bagaimana mengembangkan proposal
penelitian yang baik

Semoga sesi hari ini berjalan baik secara bersama-
sama



▶ Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya
tentang ekspektasi Anda dari sesi hari ini?

▶Apakah ada di antara Bapak/Ibu yang mau
berbagi?



Apa itu penelitian?

Secara sederhana kita menyebutnya:

Penelitian adalah mempelajari sesuatu dengan cermat
dan mencoba menemukan fakta baru tentangnya

Singkatnya: penyelidikan sistematis dan studi materi
dan sumber untuk menetapkan fakta dan 
mencapai kesimpulan baru.

Untuk melakukan penelitian yang efektif, kita harus
menyelam lebih dalam ke literatur ilmiah untuk
mengetahui kegunaan/aksesibilitasnya.



Penggunaan / 
Aksesibilitas
Penelitian



Penggunaan / Aksesibilitas Penelitian

 Ada tiga dimensi penelitian: Fisik, Intelektual dan
Sosial dan ini mengacu pada

a) Fisik, kemampuan seseorang untuk secara fisik
memperoleh informasi,

b) Intelektual, memahaminya secara intelektual,
dan

c) Sosial, dapat diterima dengan valid secara sosial



Dimensi fisik: bisa mendapatkan salinan artikel
atau buku tertentu, atau memiliki teknologi dan 
keuangan untuk mengakses sumber daya online
Dimensi intelektual membantu menyoroti pentingnya
bagaimana penelitian dikomunikasikan – untuk hal-
hal seperti pemahaman, bahasa, dan nada - yang 
semuanya sangat membantu dalam bagaimana
penelitian pada akhirnya digunakan.

Penggunaan / Aksesibilitas Penelitian



Dimensi sosial memungkinkan seseorang untuk
mempertimbangkan bagaimana jaringan sosial dan 
koneksi dapat mempengaruhi penyerapan penelitian.

Misalnya, penyertaan pembuat keputusan dalam proses 
penelitian, yang juga dikenal sebagai produksi bersama, 
sering kali mengarah pada penyerapan temuan yang 
lebih besar.

Dimensi sosial juga berhubungan kembali dengan norma
sosial dan pandangan dunia tertentudari seorang
individu.

Penggunaan / Aksesibilitas Penelitian



Misalnya, seseorang mungkin memilih untuk tidak
menerima jenis informasi tertentu sebagai
informasi yang valid jika bertentangan dengan
ideologi politik atau agama tertentu.

Penggunaan / Aksesibilitas Penelitian



Penelitian –untuk apa?

GPemerintahdi seluruhdunia menginvestasikansejumlahbesaruang 
publikuntukmenghasilkanpengetahuanyang membantumereka
memahamimasalahsosialekonomiyang kompleksdi negara mereka.

Pengetahuan ini, dalam bentuk penelitian, dapat
digunakan untuk merumuskan solusi potensial melalui
kebijakan dan program publik.

Tapi itutidakcukuphanyadenganmenghasilkanpenelitian.



Adakah di antara
Bapak/Ibu yang 
bisa mengomentari
gambar ini?



Bagaimana
menggunakan

penelitian?

 Penelitian harus dipertimbangkan dan
diambil dari saat kebijakan dibuat.
Namun, berbagai hambatan mungkin
mencegah pembuat kebijakan
mengakses dan menggunakan bukti
dalam pekerjaan mereka.

 Untuk memahami penggunaan bukti,
maka penting untuk memahami pembuat
kebijakan.

 Siapa mereka?

 Apa insentif dan bias mereka?

 Apa konteks profesional dan
kelembagaan mereka?



 Ini penting karena dua alasan:

 Yang pertama adalahpemborosan
bagipemerintahuntukmendanai
penelitian–dengan uang pembayar
pajak–yang hanyaakanmenambah
tumpukan debu.

 Yang kedua adalah bahwa
pemerintah dapat menerapkan
program dan kebijakan yang tidak
berdampak atau benar-benar
berbahaya bagi orang-orang yang
seharusnya mereka bantu.

Bagaimana
menggunakan

penelitian?



 IDiamatibahwa pembuat kebijakan
menempatkan biayapeluang pada setiap
interaksi. Mereka akanmengorbankan
komitmen lain ataubekerja untuk terlibat
denganpeneliti.

 Jika interaksi tersebut tidak memberikan
manfaat nyata, pembuat kebijakan
tidak akan repot-repot meluangkan
waktu untuk peneliti lagi.

Bagaimana
menggunakan

penelitian?



Metode Penelitian
Tingkat Lanjut



Metode Penelitian Tingkat Lanjut

 Ada banyak Metode Penelitian Lanjutan yang berbeda
yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode ini
meliputi:
• Berasal dengan pertanyaan atau masalah
• Dimulai dengan artikulasi tujuan yang jelas
• Membuat rencana khusus untuk

melanjutkan
• Membagi masalah menjadi sub-masalah

yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola



• Memimpin dengan masalah penelitian tertentu,
pertanyaan, atau hipotesis

• Menjelaskan asumsi yang dimulai oleh peneliti
• Pengumpulan dan interpretasi data
• Menghasilkan pertanyaan lebih lanjut dan garis

singgung baru untuk penelitian lebih lanjut (Sumber:
Leedy, Paul D, Jeanne E. Ormrod, and Laura R. Johnson. Practical
Research: Planning and Design. Ninth edition, Pearson, 2010.)

Untuk penelitian lebih lanjut ini, seseorang harus
mengembangkan proposal penelitian yang baik, yang 
akan dibahas di slide berikutnya

Metode Penelitian Tingkat Lanjut



Bagaimana cara menulis
Proposal Penelitian yang 
Baik?
Bagian ini berisi Proposal dan Signifikansinya,
Metodologi, Hasil yang Diharapkan, Referensi
dan Penganggaran



 Proposal penelitian mendiskripiskan
 apa yang akan diinvestigasi,
 kenapa hal tersebut penting, dan
 Bagaimana peneltian akan dilakukan?

Proposal 
Penelitian



Proposal 
Penelitian –

Tujuan
Dibalik nya

 Proposal penelitiandimaksudkanuntuk
meyakinkanorang lain bahwa Anda
memilikiproyek penelitianyang berharga
dan bahwaAnda memiliki kompetensi dan
rencana kerjauntukmenyelesaikannya.

 Proposal berkualitas tinggi, tidak hanya
menjanjikan keberhasilan proyek, tetapi
juga mengesankan lembaga
donor/pemerintah Anda tentang
potensi Anda sebagai peneliti.



 Proposal penelitianadalahringkasansingkat
dan koherendaripenelitianyang Anda
usulkan. Inimenetapkanmasalahatau
pertanyaansentralyang inginAnda
tangani.

 IIni menguraikan bidang studi umum di
mana penelitian Anda berada,
mengacu pada keadaan
pengetahuan saat ini dan setiap
perdebatan baru-baru ini tentang
topik tersebut.

Proposal 
Penelitian –

apa itu?



Researc
h  
Propos
al

 Terlepas dari bidang penelitian Anda
dan metodologi yang Anda pilih,
semua proposal penelitian harus
menjawab pertanyaan-pertanyaan
berikut:

a. apa yang ingin diraih?
b. mengapa Anda ingin

melakukannya dan
c. Bagaimana Anda melakukannya?

Proposal 
Penelitian –

apa yang 
ingin diraih



i. Area baru untuk diteliti, atau
ii. Melengkapi penelitianyang

tersedia, dll.?
b. Apa yang harus dimasukkan

dalam proposal penelitian?

Proposal 
Penelitian –

apa yang 
ingin diraih

a. Apa tujuan penelitian ini?

 Singkatnya sebelum memulai
dengan Proposal Penelitian
jawaban berikut harus dijawab:



 Harus disertakan:

Signifikansi
Proposal 

penelitian
Anda

a. Menyorotiorisinalitasatausignifikansinya
b. Menjelaskanbagaimanaitu

mengembangkanataumenantang
pengetahuanyang adatentangsubjek
Anda

c. Mengidentifikasipentingnyapenelitian
yang Anda usulkan

d. MenunjukkanmengapaAnda adalah
organisasi/orang yang tepatuntuk
melakukanpenelitianini



Proposal Penelitian

 Format proposal penelitian bervariasi antar bidang, tetapi
sebagian besar proposal harus mengandung setidaknya
elemen-elemen ini:
a) Judul
b) Abstrak/Ringkasan
c) Pandahuluan
d) Tinjauan Literatur
e) Metodologi
f) Hasil yang diharapkan
g) Referensi



 Harus ringkas dan deskriptif
 Jika memungkinkan, pilihlah judul yang informatif namun

menarik.
 Judul yang efektif tidak hanya menarik minat pembaca, tetapi

juga mempengaruhi proposal. Sebagai contoh:
i. Bagaimana Saya Menghasilkan Keberuntungan

Dengan "Ide Bodoh"
ii. Bisakah Twitter Memprediksi Masa Depan? Pentagon

Mengatakan Mungkin

Proposal Penelitian



Abstrak

 Paragraf yang merangkum bidang penelitian Anda, siapa
atau apa yang akan menjadi objek pengumpulan data,
bagaimana data akan dikumpulkan, bagaimana akan
dianalisis, dan hasil apa yang Anda harapkan
(kemungkinan hasil).

 Ringkasan singkat sekitar 300 -500 kata tergantung
pada panjang proposal Anda



Pendahuluan

 Jelaskan masalah yang Anda periksa dan mengapa itu
penting.

 Dengan kata lain: nyatakan masalah penelitian, yaitu
sering disebut sebagai tujuan penelitian.

 Tujuan utama dari pendahuluan adalah untuk
memberikan latar belakang atau konteks yang 
diperlukan untuk masalah penelitian Anda.

Selanjutnya…



Pendahuluan

 Berikan konteks dan atur tahapannya untuk pertanyaan
penelitian Anda sedemikian rupa untuk menunjukkan
kebutuhan dan kepentingannya.

 Sampaikan alasan penelitian yang Anda usulkan dan dengan
jelas
menunjukkan mengapa itu layak dilakukan.

 Jelaskan secara singkat isu-isu utama dan sub-masalah yang
akan ditangani oleh penelitian Anda.

 Tetapkan delimitasi atau batasan penelitian yang Anda
usulkan untuk memberikan fokus yang jelas.



Bagaimana merangkai
masalah penelitian mungkin
merupakan masalah
terbesar dalam penulisan
proposal. Mungkin lebih
mudah untuk
mempertimbangkan
pertanyaan-pertanyaan
berikut:

Masalah apa yang ingin saya atasi atau
Pertanyaan apa yang ingin saya jawab?
Mengapa masalah atau pertanyaan ini
penting?
Siapa lagi yang telah mengerjakan
masalah ini atau yang serupa?
Metode apa yang digunakan?
Apa hasil atau kesimpulan dari penelitian
sebelumnya? Apa yang diharapkan?

Permasalahan Penelitian



Hasil yang Diharapkan

Hasil apa yang saya
harapkan dari

penelitian saya?

Di bagian ini, uraikan bagaimana Anda akan
menggunakan data Anda untuk menjawab

pertanyaan penelitian Anda, untuk menggeneralisasi, 
untuk mempertahankan pernyataan, untuk

memeriksa kemungkinan hasil alternatif untuk
membangun argumen yang masuk akal.



Tinjauanpustaka memilikibeberapa
fungsipenting:
 Melakukan sesuatu yang telah

berhasil dilakukan oleh orang lain.
 Memberikan penghargaan kepada

mereka yang telah meletakkan
dasar untuk penelitian Anda.

 Menunjukkan pengetahuan Anda
tentang permasalahan penelitian.

 Menunjukkan pemahaman Anda
tentang masalah teoretis dan
penelitian yang terkait dengan
pertanyaan penelitian Anda.

Tinjauan
Pustaka



 Menunjukkan kemampuan Anda untuk
mengevaluasi secara kritis informasi literatur
yang relevan.

 Menunjukkan kemampuan Anda untuk
mengintegrasikan dan mensintesis literatur
yang ada.

 Memberikan wawasan teoretis baru atau
mengembangkan model baru sebagai
kerangka kerja konseptual untuk penelitian
Anda.

 Meyakinkan pembaca Anda bahwa
penelitian yang Anda usulkan akan
memberikan kontribusi yang signifikan dan
substansial terhadap literatur (yaitu,
menyelesaikan implementasi penting atau
masalah teoretis atau mengisi kesenjangan
besar dalam literatur).

Tinjauan
Pustaka



Sebagian besar peneliti kurang terstruktur
dan terorganisasi

Mengutip referensi yang tidak relevan
atau sepele

Masalah
pada 
Tinjauan
Pustaka

Kurang fokus, kesatuan dan koherensi

Berulang-ulang dan bertele-tele 

Gagal mengutip makalah yang 
berpengaruh

Gagal mengikuti perkembangan terakhir

Gagal mengevaluasi secara kritis yang 
dikutip dokumen



Struktur dan organisasi tinjauan
pustaka

Cronin, P., Ryan, F. & Coughlan, M. (2008). Undertaking 
a literature review: A step-by-step approach. British 
Journal of Nursing, 17(1), pp.38-43.

Masalah
pada 
Tinjauan
Pustaka

 Urutan topik (berdasarkan topik atau
masalah utama, menunjukkan
hubungan dengan masalah atau topik
utama)

 Urutan kronologis (paling sederhana,
disusun berdasarkan tanggal publikasi
literatur)

 Urutan masalah-penyebab-solusi
 Urutan yang umum ke urutan khusus

http://www.cin.ufpe.br/%7Ein1002/leituras/2008-undertaking-a-literature-review-a-step-by-step-approach.pdf


Bagian metodologi sangat penting
karena:
 Memberitahu pembaca Anda

bagaimana Anda berencana
untuk mengatasi masalah
penelitian Anda.

 Memberikan rencana kerja Anda
dan menjelaskan kegiatan yang
diperlukan untuk penyelesaian
proyek Anda.

Metodologi



Metodologi lanjutan.

 Prinsip panduan untuk menulis bagian
metodologi adalah bahwa bagian itu harus
berisi informasi yang cukup bagi pembaca
untuk menentukan apakah metodologi itu
masuk akal.

 Beberapa bahkan berpendapat bahwa
proposal yang baik harus berisi rincian yang
cukup untuk peneliti lain yang memenuhi syarat
untuk melaksanakan penelitian.



 Anda perlu menunjukkan pengetahuan Anda tentang
metode alternatif dan meyakinkan bahwa pendekatan
Anda adalah cara yang paling tepat dan paling valid
untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda.

 Pertanyaan penelitian Anda mungkin paling baik dijawab
oleh penelitian kualitatif / penelitian kuantitatif atau
campuran. Namun, karena sebagian besar psikolog
secara umum masih bias terhadap penelitian kualitatif,
terutama variasi fenomenologis, Anda mungkin perlu
menjustifikasi metode kualitatif Anda.

Metodologi lanjutan.



 Selanjutnya, karena tidak ada standar yang mapan
dan diterima secara luas dalam analisis kualitatif,
bagian metode Anda perlu lebih diuraikan dari yang
diperlukan untuk penelitian kuantitatif tradisional.

 Lebih penting lagi, proses pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif memiliki dampak yang jauh lebih
besar pada hasil dibandingkan dengan penelitian
kuantitatif.

Metodologi lanjutan.



Studi Kuantitatif - Metodologi lanjutan.
Studi kuantitatif paling baik untuk menjawab pertanyaan
yang membutuhkan data yang 'dapat dihitung', kuantitas
yang seringkali mudah diterjemahkan ke dalam grafik.
Misalnya: "Berapa kali dalam satu jam anak-anak
berusia 22 hingga 32 tahun memeriksa ponsel mereka?"
Bagian Metode Kuantitatif biasanya terdiri dari bagian
berikut:

Desain -Metode apa yang Anda pilih?
Survei, kuesioner, eksperimen, analisis data yang ada



 Kuantitatif: pikirkan "gambarkan" ... pengukuran
yang tepat - variabel data spesifik - ukuran sampel
besar - dipilih secara acak -
 Tujuan - dapat digeneralisasikan untuk populasi yang

lebih besar
 Konfirmasi: peneliti mengharapkan untuk membuktikan

atau menyangkal hipotesis –
 Output = Laporan statistik dengan kategori data yang

jelas

Studi Kuantitatif - Metodologi lanjutan.



 Instrumen - Apa jenis alat ukur atau kuesioner yang
Anda gunakan?

 Mengapa Anda memilih mereka? Apakah mereka
valid dan dapat diandalkan?

 Prosedur - Bagaimana rencana Anda untuk
melaksanakan studi Anda? Kegiatan apa saja yang
terlibat? Berapa lama?

Studi Kuantitatif - Metodologi lanjutan.



 Studi kualitatif paling cocok untuk menyelidiki kualitas
masalah tertentu, seringkali perilaku atau motivasi
manusia yang tidak dapat dengan mudah diubah
menjadi grafik.

Misalnya: "Mengapa anak berusia 22 hingga 32 tahun
lebih memilih aplikasi media sosial A daripada aplikasi
media sosial B."
atau
“Apa yang memotivasi anak berusia 22 hingga 32 
tahun untuk berhenti menggunakan platform atau
aplikasi media sosial?

Studi Kualitatif - Metodologi lanjutan.



 Metode Kualitatif: Wawancara, studi kasus, penelitian
tindakan, penelitian sejarah, pengamat partisipan,
fenomenologi dan analisis filosofis/intelektual

 Kualitatif: berpikir "menemukan" ...respon terbuka -
data tidak spesifik - ukuran sampel kecil - tidak dipilih
secara acak -
 Subyektif: informasi situasional atau sangat spesifik -
 Eksploratif: peneliti mencari hubungan, pola,

atau tema
 Keluaran: naratif dan pelaporan kontekstual

atau ringkasan tanggapan.

Studi Kualitatif - Metodologi lanjutan.



Metode Campuran - Metodologi lanjutan.

 Studi Metode Campuran paling cocok untuk
pertanyaan yang sangat kompleks:

misalnya, berapa kali perilaku tertentu diamati, dalam kondisi
apa.
 Pertanyaan penelitian untuk studi metode campuran

dapat berupa: "Apakah orang yang memeriksa
ponsel mereka lebih dari rata-rata juga lebih
cenderung menghapus aplikasi media sosial?"



Sample dan Jenis sampel –
Metodologi Lanjutan.
 Anda harus memilih sampel yang mungkin dapat

membantu menjawab pertanyaan penelitian Anda.
 Jenis sampel: banyak kemungkinan sumber data

yang beragam yang dipilih peneliti.
 Sampling: proses memilih sumber data mana yang

akan difokuskan..



▶Contoh: Memilih antara survei online, atau
mewawancarai anak berusia 22 hingga 32 tahun,
untuk menemukan aplikasi media sosial mana yang
telah mereka gunakan dan kemudian dihapus, atau
digunakan dan disimpan, dan apa yang menurut
mereka memotivasi keputusan tersebut? Peneliti juga
dapat menghubungi pembuat Aplikasi untuk statistik
demografi atau penggunaan apa pun yang bersedia
mereka berikan

Sample dan Jenis sampel –
Metodologi Lanjutan.



Validitas dan Reliabilitas - Metodologi Lanjutan.

 Validitas berarti bahwa metode Anda mengukur apa yang
sebenarnya ingin Anda ukur dan bahwa hasil yang Anda
peroleh dari metode Anda dapat dipercaya.

 Keandalan berarti bahwa peneliti yang berbeda dapat
mereproduksi metode Anda - menggunakan kondisi/variabel
yang sama - dan melihat hasil yang sama seperti yang Anda
lakukan atau menarik kesimpulan yang serupa.

 Contoh:
 Jika Anda memilih untuk menggunakan pertanyaan dengan

tanggapan skala Likert pada survei Anda tentang aplikasi
media sosial:



 “Seberapa besar kemungkinan Anda menyimpan
aplikasi media sosial 'A3' di perangkat seluler Anda?”

 Pilihan jawaban: 1. “sangat mungkin” 2. “agak mungkin”
3. Netral 4. “agak tidak mungkin” 5. “sangat tidak
mungkin”

 Bagaimana Anda dapat menjamin bahwa orang-orang
yang mengikuti survei akan menafsirkan kategori-kategori
tersebut seperti yang Anda maksudkan? Mungkin Anda
bisa mengubah pertanyaan menjadi sesuatu yang lebih
konkret dan kurang terbuka untuk interpretasi.

Validitas dan Reliabilitas - Metodologi Lanjutan.



 Contoh:
 "Berapa lama Anda menggunakan aplikasi media

sosial 'A3' di perangkat Seluler Anda sebelum
menghapusnya?"

 A. 5 hari atau kurang B. 1 -2 minggu C. 1 - 2 bulan
D. 3 sampai 6 bulan E. 7 bulan atau lebih.

Validitas dan Reliabilitas - Metodologi Lanjutan.



Skala Likert – Metodologi Lanjutan.

 Definisi Skala Likert: "Sebuah metode untuk
memberikan nilai kuantitatif pada data kualitatif, agar
dapat diterima untuk analisis statistik. Nilai numerik
diberikan untuk setiap pilihan potensial dan angka
rata-rata untuk semua tanggapan dihitung pada akhir
evaluasi atau survei.”

(Kamus Bisnis)



Analisis Berbantuan Komputer
 Ada banyak paket komputer yang dirancang untuk

mendukung dan membantu analisis data kualitatif
(berbasis bahasa), termasuk:
 NVivo,
 Atlas.ti ,
 SPSSetc.

banyak digunakan untuk menganalisis data dalam
jumlah besar, mengurangi tekanan pada peneliti untuk
membaca dan mengkodekan semuanya sendiri.



Metodologi - Rekap

 Penelitian kualitatif, kuantitatif atau campuran
 Pengambilan sampel
 Sumber pengumpulan data, primer atau sekunder
 Metode penelitian, survey, wawancara, observasi dll

mengapa menggunakan metode ini.
 Berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk

mengumpulkan data dan bagaimana Anda akan
mengakses peserta?

 Hambatan yang diantisipasi dan cara mengatasinya



Referensi

 Pastikan ini mengikuti format yang dikenali dan
melakukannya secara konsisten.



Penganggaran

 Anggaran: Untukmemeriksa jenisbiayaapayang akan
disetujuioleh badan pendanaan, dan hanya
memasukkanitem yang relevandalamanggaranAnda:
 berapa banyak uang yang kamu butuhkan?
 mengapa biaya ini diperlukan untuk

menyelesaikan penelitian?
 bagaimana Anda menghitung jumlahnya?



 Anggaran harus termasuk:
a. Biaya perjalanan: Untuk pergi ke lokasi tertentu untuk

mengumpulkan data. Bagaimana Anda akan sampai di
sana, berapa lama Anda akan menghabiskan waktu di
sana, dan apa yang akan Anda lakukan di sana (misalnya,
wawancara, penelitian arsip)?

b. Bahan: apa yang Anda butuhkan untuk mengakses
alat atau teknologi apa pun? Apakah ada biaya
pelatihan atau pemasangan?

Penganggaran



c. Bantuan: apakah Anda perlu mempekerjakan asisten
peneliti? Apa yang akan mereka lakukan dan berapa
banyak Anda akan membayar mereka? Apakah Anda akan
melakukan outsourcing tugas lain seperti transkripsi?

d. Lainnya.

Penganggaran



Terima Kasih
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