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FAKULTAS PSIKOLOGI UMS 

 

Proposal Penelitian HIT terdiri dari 10-15 halaman (tidak termasuk halaman 

sampul, halaman pengesahan, dan  lampiran). Proposal  ditulis menggunakan Arial  

ukuran 11 dengan jarak baris 1,5 spasi (kecuali ringkasan satu spasi) dan ukuran 

kertas A-4,  top margin 4 cm, bottom 3 cm, left and right 3 cm, serta disajikan 

dengan layout 1 kolom. Draft modul dan instrumen silakan diletakkan sebagai 

lampiran. 

Proposal penelitian mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut.  

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1) 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2) 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

 

RINGKASAN (maksimum satu halaman, 1 spasi) 

Kemukakan isu/masalah atau kesenjangan yang akan diteliti/diatasi, kebaruan 
penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kontribusi/manfaat penelitian. 
Kemukakan pula metode yang akan dipakai  dalam pencapaian tujuan tersebut.  
Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana 
kegiatan penelitian yang diusulkan serta luaran yang dijanjikan. 
 

PENDAHULUAN 

Latarbelakang. Uraikan tentang latar belakang permasalahan yang mendasari 

munculnya ide penelitian, hal-hal yang menunjukan bahwa ide tersebut 

penting/urgent  untuk diteliti yang didukung oleh hasil kajian pustaka primer, 

mutakhir dan terpercaya. Uraikan dengan jelas dan padat terkait  

orisinalitas/novelty/kebaruan penelitian yang akan dilakukan. Dalam menguraikan 

sisi orisinalitas/novetly/kebaruan wajib disertai dengan hasil review terhadap riset-

riset yang pernah dilakukan dalam topik/tema riset yang akan dilakukan,  baik riset 

dari dalam dan luar negeri. Hasil review hendaknya tidak dalam bentuk 

tabel/diagram, namun dalam bentuk naratif. Bandingkan hal-hal apa yang sama dan 



berbeda antara riset – riset yang telah ada dengan rencana riset yang akan 

dilakukan. Setelah itu, kemukakan secara jelas rumusan masalah dalam penelitian. 

Kesusaian dengan roadmap penelitian. Uraikan bagaimana kesesuaian 

penelitian yang akan dilakukan dengan roadmap penelitian universitas, fakultas, dan 

program studi. 

Tujuan dan kontribusi penelitian.  Tujuan penelitian ditulis secara jelas yang 

mengacu dari rumusan masalah. Kontribusi penelitian juga harus jelas, berisi 

tentang  apa manfaat yang akan dapat dipetik dari  penelitian yang dilakukan ini bagi 

upaya menyelesaikan masalah bangsa dan perkembangan ilmu. Dalam menuliskan 

manfaat/kontrubisi hendaknya  dengan mengacu pada roadmap penelitian. 

Konsep dasar variabel (pertama). Pada bagian ini  uraikan kajian 

teori/pustaka yang  berisikan penjelasan konseptual mengenai varibel  pertama yang 

diteliti dan berasal dari sumber yang terpercaya. Untuk penelitian kuantitatif pastikan 

ada uraian mengenai faktor-faktor dan aspek-aspek variabel penelitian. Minimal 80% 

dari referensi/rujukan  kajian pustaka merupakan  sumber primer yang mutakhir. 

Kemutakhiran sumber dalam lima tahun terakhir, namun masih dapat ditolerir dari 10 

tahun terakhir. Pustaka dapat terdiri dari buku, jurnal penelitian, dan website yang 

kredibel. 

Konsep dasar variabel (kedua)..dst.. sampai variabel terakhir 

Kerangka konseptual penelitian. Setelah semua konsep dasar semua 

variabel diuraikan, selanjutnya uraikan kerangka konseptualisasi keterkaitan antar 

variabel, yang diakhiri dengan hipotesis (penelitian kuantitatif), atau pertanyaan 

penelitian (penelitian kualitatif/review literatur). Sangat disarankan konseptuliasasi 

penelitian disertai dengan bagan bagaimana keterkaitan antar variabel yang akan 

diteliti. 

Kalimat pada awal paragraf hendaknya pemikiran dari penulis sendiri, 

kemudian didukung oleh teori atau hasil penelitian yang terbaru. Hindari membuat 

kalimat dengan kata pertama “Menurut....” atau “sesuai dengan pendapat ...”. Setiap 

paragraf pastikan diawali dengan ide pokok dan ada penjelasan pendukung dari ide 

pokok tersebut. Struktur kalimat sederhana dengan mengikuti kaidah Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar (pola S-P-O-K). 



Penulisan di pendahuluan dengan cara deskriptif (uraian/narasi), tidak 

menggunakan  numbering dan pointer. Numbering yang diperbolehkan dalam 

narasi, contohnya, (1) penomoran di dalam kurung; (2) dan di dalam paragraf, bukan 

dibuat bertingkat.  

 

METODE PENELITIAN 

Disain dan pendekatan penelitian. Pada bagian ini uraikan dengan jelas 

disain penelitian yang digunakan, apakah kuantitatif, kualitatif, atau studi literatur.  

Kemudian ikuti dengan uraian tentang pendekatan penelitiannya. Misalnya studi 

eksperimen (true atau quasi),  non eksperimen, fenomenologi, studi kasus, etnografi, 

meta analisis, atau sistematic literature review, dll 

Lokasi, populasi dan sampel penelitian (kuantitatif) atau  partisipan 

penelitian (kualitatif), atau objek kajian (literature review). Uraikan dengan jelas  

siapa populasinya dan bagaimana pengambilan sampelnya atau pemilihan informan 

atau pemiihan objek kajian.  Kriteria subyek/ informan/objek kajian  yang akan 

digunakan dituliskan secara rinci di bagian ini dengan tetap menjaga kode etik 

penelitian. 

Metode dan alat pengumpulan data. Pada bagian ini uraikan secara rinci, 

metode yang akan  gunakan untuk mengumpulkan data penelitian, seperti misalnya 

wawancara, observasi, FGD, dokumen, kuesioner/angket/skala dsb. Setelah itu 

uraikan metode yang akan  gunakan tersebut untuk mengungkap/mengumpukan 

data apa saja. Setelah itu kemukakan alat/instrumen yang akan  gunakan untuk 

masing-masing metode, misalnya panduan wawancara,observasi, dll. Apabila  

menggunakan kuesioner jelaskan apakah kuesioner terbuka atau tertutup, apa nama 

kuesionernya, apa nama skalanya, siapa yang menyusun, dll.  Pastikan uraian di 

bagian ini sangat rinci dan jelas. 

Prosedur pengumpulan data. Uraikan prosedur pengumpulan daya yang 

akan  tempuh dalam penelitian ini. Prosedur meliputi tahap persiapan dan  

pelaksanaan. Persiapan penelitian meliputi persiapan instrumen, atau alat ukur, 



modul, dll (termasuk proses ujicoba  atau validasi instrumen yang akan dilakukan), 

seleksi subjek/objek penelitian. 

Analisis data. Pada bagian ini kemukakan teknik analisis yang akan  

gunakan untuk mengolah data dan membuat kesimpulan penelitian.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

 Daftar rujukan berisi semua yang dirujuk dalam teks yang berasal dari 

sumber yang; (a) relevan, (b) minimal 80% mutakhir ( 5- 10 tahun terakhir), dan (c) 

minimal 80% primer, terutama dari artikel jurnal. Penulisan referensi mengacu pada 

American Psychological Association  (APA) 6Ed Tahun 2010 

(http://www.apastyle.org/pubmanual.html). Penulisan daftar pustaka dianjurkan  

menggunakan reference manager seperti Mendeley, Endnote, Jabref, Zetero, dan 

lain-lain.  

 

LAMPIRAN 

A. Lampiran Luaran yang Dijanjikan (rencana publikasi jurnal, integrasi hasil 

penelitian dalam PBM, dan PkM, dll) 

B. Lampiran Rancangan Waktu/ Time Line 

C. Lampiran Rancangan Biaya 

D. Lampiran Jobdesc semua tim penelitian 

 

http://www.apastyle.org/pubmanual.html


 

Lampiran 1 

USULAN  

PENELITIAN HIBAH INTEGRASI TRI DHARMA  

 

MODEL KONSELING ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 

PSIKOLOGIS  LANSIA DI MASA PANDEMI COVID-19 

 

 

 

 

 

Diajukan Oleh : 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

JANUARI 2021 

 



Lampiran 2 

LEMBAR PENGESAHAN 

Judul Penelitian :  

Unit/Prodi Tim Peneliti : Psikologi 

Lokasi Kegiatan :  

Bidang Kajian Unggulan :  

 

Keterangan Pelaksana Penelitian 

1.  Nama Lengkap Ketua Peneliti :  

NIK/NIDN :  

Jabatan Akademik :  

Bidang Keahlian :  

No. telp/HP/email :  

2. Nama Lengkap Anggota 
Peneliti 1 

:  

NIK/NIDN :  

Jabatan Akademik :  

Bidang Keahlian :  

No. telp/HP/email :  

3. Nama Lengkap Anggota 
Peneliti 2 

:  

NIK/NIDN :  

Jabatan Akademik :  

Bidang Keahlian :  

No. telp/hp/email :  

Bidang Keahlian :  

Jabatan Akademik :  

Alamat Rumah :  

No. telp/HP/email :  

4. Nama Lengkap Mahasiswa 1 :  

 NIM :  

 No. telp/HP/email :  

5. Nama Lengkap Mahasiswa 1 :  

 NIM :  

 No. telp/HP/email :  

 



Rekapitulasi Biaya Penelitian yang Diusulkan 

 

Uraian Tahun I 
(Rp) 

Gaji & Upah  

Peralatan dan Bahan Habis Pakai  

Perjalanan  

Pengumpulan/Pengolahan Data, Laporan, Publikasi  

Jumlah  

 

 

 

Setuju Diusulkan 

 

Surakarta, …………………………. 2021 

 

Dekan                      Ketua Tim Peneliti 

 

 

 

 

Susatyo Yuwono, S.Psi., M.Si, Psi   ___________________________ 

NIK: 838     NIK:    

 

 

 

 

 


