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SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN 
 
A. JUDUL PENELITIAN: 

a. Judul penelitian dipaparkan secara deklaratif, jelas, singkat, padat, spesifik 
dan tidak memberi kemungkinan penafsiran yang beragam. 

b. Judul harus jelas menggambarkan tujuan dan upaya meningkatkan dan 
melakukan perubahan dengan melalui intervensi tindakan yang 
diharapkan.  

c. Judul Penelitian yang lengkap mencakup: 1) sifat dan jenis penelitian, 2) 
obyek yang diteliti, 3) subyek penelitian, 3) lokasi/daerah penelitian 

 
B. Latar Belakang Masalah 

a. Mendeskripsikan latar belakang permasalahan yang timbul (adanya 
masalah, identifikasi masalah, menganalisis masalah, memfokuskan 
masalah) 

b. Menjelaskan alasan/rasional/argumentasi tentang pentingnya pemecahan 
masalah melalui intervensi tindakan serta perubahan yang ingin dilakukan. 

c. Perlunya dideskripsikan gambaran situasi yang ada dan perlu dirubah 
setelah melakukan refleksi awal untuk mengungkapkan adanya 
permasalahan yang penting. 

d. Perlunya disajikan bukti pendukung berupa contoh kejadian yang dijumpai 
di kelas ataupun angka mengenai jumlah siswa yang mengalami masalah 
tersebut atau prestasi siswa di masa lalu. 

e. Menguatkan dengan landasan/teori ilmiah atau hasil pemikiran para ahli 
yang telah diuji kebenarannya dan kaitannya dengan bahasan masalah. 

 
C. Rumusan Masalah 

a. Rumusan masalah merupakan operasional dari masalah yang terdapat 
dalam judul penelitian yang pada umumnya dinyatakan dalam bentuk 
pertanyaan namun dapat pula berupa pernyataan yang bersifat menggugah 
penelitian. 

b. Rumusan masalah merupakan deskripsi singkat tentang masalah yang 
harus dipecahkan, dan erat kaitannya dengan masalah yang tertuang dalam 
judul penelitian. 

c. Rumusan masalah merinci dan menetapkan variabel-variabel yang 
terkandung dalam fokus masalah.  

 
D. Hipotesis Tindakan 

a. Rumusan hipotesis penelitian tindakan bukan rumusan hipotesis yang 
menyatakan hubungan atau perbedaan antara variabel.  

b. Rumusan hipotesis tindakan memuat langkah tindakan yang diusulkan 
untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. 

 
E. Tujuan Penelitian 

a. Merupakan penjabaran secara singkat dalam bentuk kalimat deklaratif 
tentang masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan 
diharapkan dapat dicapai atau dipecahkan melalui proses pencarian 
informasi secara sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. 



Tiap sub tujuan diawali dengan kalimat aktif (misalnya, untuk 
mengetahui). 

b. Merupakan tujuan yang eksplisit berupa pembaruan atau peningkatan apa 
yang dikehendaki. 

c. Merupakan tujuan yang implisit berupa peningkatan diri guru dan 
pemahaman mengenai “teori” tentang cara mempraktikan masalah 
tersebut. 

 
F. Manfaat Penelitian 

a. Mengemukakan untuk siapa penelitian tersebut bermanfaat. Dalam hal ini 
hasil penelitian dapat bermanfaat bagi guru, kelas, siswa, orang tua siswa, 
atau pihak-pihak lain. 

b. Rumusan manfaat penelitian berdasarkan pada topik atau masalah 
penelitian tindakan kelas yang diteliti. 

c. Pernyataan yang menunjukkan untuk siapa penelitian ini bermanfaat; 
harus dinyatakan dengan jelas dan praktis. 

 
G. Kajian Teori 

a. Diungkapkan beberapa landasan termasuk teori atau detail berkenaan 
dengan variabel yang akan diteliti, termasuk penajaman terhadap hipotesis 
dan rumusan masalah yang diajukan. 

b. Merupakan kerangka berpikir atau konsep yang akan digunakan sebagai 
landasan dalam memberikan wawasan yang dibahas. 

c. Merupakan dasar bagi kajian masalah (rumusan pendefinisian, analisis 
masalah, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data) 
mengemukakan aturan dan kebijakan yang berlaku dan mengemukakan 
hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. 

d. Bahan-bahan landasan teori ini diperoleh dari penelaahan buku teks, 
sumber-sumber bacaan ilmiah, majalah serta jurnal, artikel hasil penelitian, 
skripsi, tesis, dan disertasi. 

e. Dikemukakan juga analisis argumentasi untuk pemilihan tindakan yang 
telah diputuskan analisis untuk menjustufukasi bahwa tindakan yang 
diambil merupakan pilihan terbaik berdasarkan analisis teoritis, empiris, 
dan konseptual kelayakan. 

 
H. Prosedur Penelitian 

a. Bagian ini menguraikan secara operasioal bagaimana tindakan akan 
dilaksanakan dalam bentuk rancangan beserta langkahnya atau 
prosedurnya. 

b. Dalam bagian ini diungkapkan tentang setting penelitian (tempat 
penelitian, subyek penelitian, waktu penelitian,  dan siklus PTK), prosedur 
penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, serta analisis data 
penelitian 

 
I. Daftar Pustaka 

a. Daftar Pustaka memuat semua sumber tertulis (buku, artikel, jurnal, 
dokumen resmi, atau sumer-sumber lain dari internet) atau tercetak 
(misalnya CD, video, film, atau kaset) yang pernah dikutif dan digunakan 
dalam penulisan karya tulis ilmiah. Semua sumber tertulis atau tercetak 



yang tercantum dalam uraian harus dicantumkan dalam daftar pustaka. 
Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh peneliti tetapi tidak 
pernah digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut atau tidak 
dikutif, tidak boleh dicantumkan dalam daftar pustaka.  

b. Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa nomor urut. 
Sumber tertulis/tercetak yang memakan tempat lebih dari satu baris, ditulis 
dengan jarak antar baris satu spasi; sedangkan jarak antara sumber-sumber 
tertulis yang saling berurutan adalah dua spasi. 

c. Komponen-komponen yang harus dicantumkan dalam Daftar Pustaka ini 
adalah: nama penulis dengan nama keluarga (jika ada) ditempatkan di 
depan nama kecil, tahun penerbitan, judul sumber tertulis yang 
bersangkutan dengan penulisan secara miring, kota tempat penerbit 
berada, dan nama penerbit. (Lihat Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI) 
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