
PANDUAN PENULISAN PROPOSAL 

 

A. BAGIAN AWAL 

1. Halaman Sampul Luar 

Pada halaman sampul luar berisi komponen : 

a. Judul Penelitian/Proposal dan mengandung didalamnya tempat penelitian 

dilaksanakan. 

b. Tulisan ‘Proposal Penelitian’ 

c. Logo Jurusan Terapi Wicara Poltekkes Kemenkes Surakarta 

d. Nama peneliti disertai NIM 

e. Nama Program Studi, Jurusan dan Poltekkes 

f. Tahun penelitian 

g. Sampul luar TIDAK diberi nomor halaman 

h. Halaman ini dijilid ‘Soft Cover’ dengan menggunakan kertas Buffalo atau 

Linen (BC Indah) berwarna Biru Donker. 

2. Halaman Sampul Dalam 

Sama dengan Halaman Sampul Luar, tetapi menggunakan Kertas HVS ukuran 

Kwarto (A4) berwarna Putih. 

3. Halaman Persetujuan 

 

----------------- Tidak Perlu ---------------- 

 

4. Halaman Daftar Isi 

Daftar Isi mengandung komponen  pokok bahasan tiap Bab dan Sub Bab yang terdapat 

didalam Proposal Penelitian. Sub Bab derajat ke dua dan ke tiga tidak ditulis dalam 

Daftar Isi ini. 

5. Halaman Daftar Tabel (Bila Ada) 

Halaman Daftar Tabel berisi urutan tabel yang terdapat pada Proposal Penelitian. 

Nomor tabel menggambarkan nomor Bab dan Nomor Urut Tabel.  

Contoh: Tabel 1.1 artinya Tabel Pertama pada Bab I. 

6. Halaman Daftar Gambar (Bila Ada) 

Halaman Daftar Gambar berisi urutan gambar yang terdapat pada Proposal 

Penelitian, nomor gambar mengikuti ketentuan yang sama seperti penomoran 

Tabel. 



7. Halaman Daftar Lampiran (Bila Ada) 

Halaman Daftar Lampiran berisi urutan lampiran yang terdapat pada Proposal 

Penelitian. Daftar lampiran ini tidak meneruskan urutan halaman proposal, tetapi 

masing-masing lampiran mempunyai urutan halaman tersendiri yang dimulai dari 

nomor 1. Nomor lampiran yang digunakan adalah angka Arab, yaitu 1, 2, 3, ...dst. 

 

B. BAGIAN ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

 A. Latar Belakang 

Bagian ini mengemukakan tentang alasan pentingnya dilakukan 

penelitian pada masalah atau topik yang akan diteliti, dengan cara 

mengemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan, baik kesenjangan teoritis ataupun kesenjangan 

praktis yang melatarbelakangi masalah yang diteliti. Pada 

bagian latar belakang ini perlu juga dipaparkan secara ringkas 

tentang teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar dan 

diskusi ilmiah ataupun pengalaman atau hasil pengamatan 

pribadi yang terkait erat dengan masalah atau topik yang 

diteliti. Dengan demikian, masalah yang telah dipilih untuk 

diteliti mendapat landasan berpijak dan alasan yang lebih kuat. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah ini merupakan suatu pernyataan yang sangat 

mendasar yang pada penelitian ini dan merupakan pertanyaan 

penelitian yang akan dicari jawabannya. Perumusan masalah 

merupakan rumusan secara konkrit terhadap masalah yang ada, 

dalam bentuk pertanyaan penelitian yang telah dilandasi oleh 

pemikiran teoritis dimana kebenarannya perlu dibuktikan. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk tujuan 

umum dan khusus. Tujuan Umum merupakan gambaran tentang 

tujuan penelitian secara keseluruhan yang ingin dicapai, 

sedangkan Tujuan Khusus merupakan penjabaran atau 

pentahapan dari Tujuan Umum yang sifatnya lebih operasional 



dan spesifik. Dengan perumusan semacam ini dapat 

diasumsikan bahwa bila semua Tujuan Khusus tercapai maka 

Tujuan Umum penelitian juga berarti akan tercapai. Kata – kata 

Operasional dalam Tujuan Khusus dapat mengandung 

pengertian tentang penggunaan kata kerja operasional dalam 

membuat rumusan atau pernyataan tentang tujuan penelitian 

yang diantaranya dapat berupa mengukur, mengidentifikasi, 

menganalisa, membandingkan, menilai, mengevaluasi dan lain-

lain. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian menunjukkan secara eksplisit  manfaat  atau 

kontribusi hasil penelitian untuk layanan kesehatan termasuk 

Terapi Wicara dan juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan 

terutama ilmu Terapi Wicara. Rumusan manfaat penelitian ini 

juga dapat digunakan sebagai justification untuk mendukung 

bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan.  

E. Keaslian Penelitian 

Bagian ini merupakan penjelasan tentang hasil-hasil penelitian 

terkait yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya oleh 

peneliti lain. Perumusan Keaslian Penelitian ini mencerminkan 

kemampuan mahasiswa untuk mencari atau menelusuri referensi 

tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait 

dengan topik penelitian yang akan dilakukan mahasiswa pada 

saat ini. Pernyataan dalam Keaslian Penelitian ini meliputi 

identifikasi dan penjelasan tentang perbedaan-perbedaan antara 

penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian 

terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan-perbedaan 

yang dimaksud BUKAN sekedar perbedaan dalam hal lokasi, 

waktu dan subyek penelitian, tetapi  perbedaan substantif yaitu 

misalnya dalam rumusan tujuan penelitian, penerapan teori dan 

kerangka teori, desain penelitian, variabel-variabel penelitian, 

instrumen penelitian, pengolahan dan metode serta teknik 

analisis data. 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 A. Landasan Teori 

Landasan Teori memberikan uraian yang sistematik tentang 

teori dasar yang relevan, fakta, hasil penelitian sebelumnya, 

konsep atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan 

topik penelitian yang dilakukan. Materi-materi dalam tinjauan 

pustaka dapat diangkat dari berbagai sumber seperti buku-buku, 

jurnal penelitian, Penelitian, tesis, atau disertasi yang telah 

dipublikasikan serta terbitan-terbitan resmi pemerintah dan 

lembaga-lembaga resmi lainnya. Dalam menuliskan landasan 

teori, peneliti harus menunjukkan kemampuan intelektualnya 

dalam mengidentifikasi dan mengenal informasi yang relevan, 

mensitesis dan mengevaluasi berdasarkan hipotesis yang akan 

dikembangkan dalam penelitiannya. 

B. Kerangka Teori 

Kerangka Teori merupakan hasil dari proses reduksi, sintesis, 

ataupun abstraksi dari berbagai teori atau fakta ilmiah yang 

telah diuraikan dalam Landasan Teori. Kerangka Teori 

penelitian disajikan dalam bentuk bagan dan harus 

mencantumkan sumber atau referensi-referensi yang digunakan 

atau dipilih untuk digunakan dalam merumuskan Kerangka 

Teori tersebut. Langkah-langkah membuat Kerangka Teori 

dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan variabel-

variabel yang akan diteliti, menguraikan konsep masing-masing 

variabel yang akan diteliti, dan mengaitkan masalah penelitian 

dengan konsep yang telah diuraikan secara skematis. 

C. Kerangka Konsep 

Kerangka Konsep merupakan pemilihan terhadap aspek-aspek 

yang ada dalam Kerangka Teori yang berhubungan dengan 

masalah penelitian yang spesifik. Kerangka Konsep dibuat 

dalam bentuk bagan yang merupakan satu rangkaian konsep 

yang secara sistematis menggambarkan variabel-variabel 

penelitian dan hubungan antar variabel tersebut. 



D. Hipotesis atau Pertanyaan Penelitian 

Hipotesis dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

yang dihadapi yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta 

empiris dan dapat memberikan arah penelitian. Pada penulisan 

hipotesa, peneliti menentukan apakah akan menetapkan 

hipotesis nol (H0) atau hipotesis alternatif (Ha), tergantung dari 

prediksi peneliti terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. 

Jika penelitian yang akan dilakukan bersifat eksploratif dan 

menggunakan desain kualitatif, maka pada bagian ini yang 

dirumuskan bukan hipotesis tetapi Pertanyaan Penelitian yang 

akan dijawab oleh penelitian yang akan dilaksanakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 A. Jenis dan Desain Penelitian 

Pada bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan 

dilakukan yang dapat dibedakan atas penelitian kuantitatif 

berupa penelitian deskriptif, analitik observasional, 

eksperimental maupun kualitatif. Bagian ini juga menjelaskan 

tentang penggunaan rancangan penelitian yang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian hendak dicapai serta dapat dengan 

tepat membuktikan kebenaran hipotesis yang telah ditegakkan. 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Bagian ini memberikan penjelasan tentang batasan populasi dan 

batasan sampel yang menjadi subyek penelitian yang kan 

dilakukan. Bagian ini juga memberikan gambaran tentang 

teknik pengambilan sampel yang digunakan serta jumlah atau 

besar sampel termasuk konsep dan formula atau rumus-rumus 

yang digunakan dalam menentukan besar sampel.  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Yang dimaksud lokasi disini adalah tempat dimana penelitian  

akan dilakukan. Penetapan tempat penelitian atau lokasi 

penelitian ini harus disertai dengan alasan pemilihan lokasi 

tersebut. Sedangkan waktu penelitian yang dimaksud adalah 



perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk proses penelitian  mulai 

dari persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan. 

D. Variabel Penelitian 

Bagian ini memberikan gambaran tentang variabel-variabel 

yang diamati dalam penelitian yang akan dilakukan. Identifikasi 

terhadap variabel ini dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 

Variabel Bebas (Independent Variable) dan Variabel Terikat 

(Dependent Variable). 

E. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional yang dimaksudkan disini bukanlah definisi 

teoritik. Definisi operasional variabel merupakan penjelasan 

yang dititikberatkan pada pengertian tentang variabel yang 

dibuat oleh peneliti, yang dapat menjelaskan  tentang bagaimana 

variabel itu dapat diukur dan alat ukur apa yang bisa digunakan. 

Oleh karena itu definisi operasional ini harusmemberikan 

implikasi praktis dalam proses pengumpulan data. Tidak semua 

variabel perlu didefinisikan secara operasional, tetapi hanya 

variabel-variabel yang mempunyai lebih dari satu cara 

pengukuran, variabel yang mempunyai cara pengukuran 

tersendiri yang lebih spesifik, atau variabel yang alat ukurnya 

perlu dibuat dan dikembangkan sendiri oleh peneliti.  

F. Instrumen Penelitian 

Bagian ini menguraikan tentang instrument atau alat ukur yang 

digunakan dalam pengumpulan data. Instrumen yang berupa 

kuesioner yang belum baku, harus dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas dengan melakukan uji coba (Try Out). Pada bagian 

ini perlu dijelaskan pula bagaimana uji coba tersebut dilakukan 

yang mencakup waktu dilakukannya uji coba, subyek yang 

dilibatkan dalam uji coba, cara melakukan uji coba, bagaimana 

analisis data hasil uji coba (pemilihan teknik Uji Validitas dan 

Reliabilitas) dan bagaimana hasilnya. 

 

 



G. Prosedur Pengumpulan Data 

Bagian ini menguraikan tentang langkah-langkah yang 

ditempuh dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data, serta jadwal waktu pelaksanaan pengumpulan data yang 

akan dilakukan. 

H. Analisa Data 

Pada bagian ini dapat diperoleh gambaran tentang bagaimana 

seorang peneliti mengubah data hasil penelitian menjadi suatu 

informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan 

hasil penelitian tersebut. Bagian ini memberikan penjelasan 

tentang jenis analisis statistik yang digunakan. Pemilihan jenis 

analisa data sangat ditentukan oleh jenis data yang dikumpulkan 

dan tetap berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai atau 

hipotesis yang hendak diuji.  

I. Etika Penelitian 

Pada bagian ini peneliti menguraikan langkah-langkah atau 

prosedur yang dilakukan dalam penelitian yang terkait dengan 

etika penelitian, terutama yang berkaitan dengan perlindungan 

terhadap subyek penelitian dan kerahasiaan data dan informasi 

dari responden (informed concent), termasuk perijinan untuk 

melaksanakan penelitian. 

 

 

C. BAGIAN AKHIR 

1. Daftar Pustaka 

Referensi dalam Daftar Pustaka ini diharapkan berisi tentang sumber-sumber 

literatur yang terbaru dan diutamakan referensi yang berasal dari artikel-artikel 

hasil penelitian dari jurnal-jurnal ilmiah. Seluruh referensi yang digunakan dalam 

penyusunan proposal maupun pembuatan laporan hasil harus tertulis dalam Daftar 

Pustaka, ataupun sebaliknya yaitu referensi yang ada pada Daftar Pustaka harus 

merupakan referensi yang memang digunakan dalam teks. Isi dalam Daftar Pustaka 

ini akan menunjukkan kemampuan peneliti dalam melakukan penelusuran 

kepustakaan dan wawasan peneliti terhadap literatur-literatur, baik teori,konsep 

maupun artikel-artikel hasil penelitian sebelumnya. Referensi yang hanya dibaca 



oleh peneliti tetaspi tidak dijadikan rujukan atau disitasi dalam teks tidak perlu 

dicantumkan dalam Daftar Pustaka. Cara penulisan referensi dalam daftar pustaka/ 

Bibliografi diatur lebih rinci pada Bab berikutnya dalam Buku Panduan ini. 

2. Lampiran 

Bagian ini berisi tentang alat ukur penelitian dan informasi lain yang menunjang 

data yang disajikan. Disamping itu hasil analisis data juga dilampirkan beserta 

jadwal penelitian dan surat-surat ijin atau dokumen-dokumen terkait dengan proses 

atau pelaksanaan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TATA CARA PENGETIKAN DAN PENCETAKAN 

 

A. PEDOMAN PENGETIKAN 

1. Jenis Kertas dan Bidang Pengetikan 

Naskah Proposal dan Skripsi dicetak pada Kertas Putih berukuran A4 (29,7 x 21 

cm) dengan berat 80 gram atau kertas Kwarto 80 gram. Jarak Bidang Pengetikan 

adalah sebagai berikut : 

a. 4 cm dari tepi Kiri kertas, 

b. 4 cm dari tepi Bawah kertas, 

c. 3 cm dari tepi Kanan kertas, 

d. 3 cm dari tepi Atas kertas. 

2. Jenis Huruf (Font) 

Naskah Proposal dan Skripsi diketik dengan komputer dan menggunakan jenis 

huruf/font Times New Roman berukuran 12, KECUALI pengetikan Judul 

menggunakan ukuran 14. Sedangkan aturan penggunaan huruf secara Normal 

(Regular), Miring (Italic), Tebal (Bold) dan Garis Bawah (Underline) adalah 

sebagai berikut : 

a. Huruf Normal (Regular) 

Digunakan untuk teks utama/induk, abstrak, kata-kata kunci, tabel, gambar, 

bagan, catatan, lampiran. 

b. Huruf Miring (Italic), digunakan untuk : 

1). Kata-kata dari bahasa asing atau bahasa daerah 

2). Istilah-istilah medis/kesehatan atau istilah-istilah yang belum lazim/baku. 

3). Penggunaan Contoh dalam teks utama 

4). Judul buku, jurnal, majalah dalam Daftar Pustaka 

5). Nama Spesies Mikroorganisme atau Tumbuhan 

c. Huruf Tebal (Bold) 

Digunakan dalam penulisan Judul Bab dan Judul Sub Bab, baik di dalam 

naskah Utama/Induk maupun dalam Abstrak. 

3. Pengaturan Spasi 

Penggunaan Spasi dalam pengetikan naskah Proposal maupun Skripsi hasil 

penelitian diatur sebagai berikut : 

 

 



a. Pengetikan Antar Baris 

Jarak antar baris pada penulisan Proposal dan Skripsi diketik dengan Spasi 

Ganda (2 Spasi), KECUALI keterangan gambar, grafik, lampiran, tabel dan 

daftar pustaka diketik dengan menggunkan Spasi Tunggal (1 Spasi). 

b. Pengetikan Judul Bab 

Jarak antara Awal Teks dengan Judul Bab diketik dengan jarak 4 spasi. Jarak 

antara akhir teks dengan Sub Judul di bawahnya adalah 4 spasi, selanjutnya 

jarak antara sub judul dengan awal teks berikutnya 2 spasi. Jarak antara satu 

bahan pustaka dengan bahan pustaka berikutnya dalam Daftar Pustaka 

menggunakan 2 spasi. 

c. Pengetikan Antar Kata 

Spasi antara dua kata tidak boleh terlalu renggang dan menggunakan Alignment 

Justified. 

d. Paragraf dan Penomoran 

Penomoran atau pemberian tanda pada Judul Sub-Bab atau Anak Sub-Bab 

harus tetap konsisten. Bila menggunakan angka Arab harus tetap demikian 

sampai akhir naskah. Dalam penulisan Proposal dan Skripsi di Prodi Diploma 

IV Terapi Wicara Poltekkes Surakarta sistem penomoran yang digunakan 

adalah gabungan dari angka Arab dan angka Romawi dan abjad, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

        I 

  A 

        1 

   a 

        1) 

    a) 

          (1) 

       (a) 

          dst. 

e. Penomoran Halaman 

Bagian awal tugas akhir diberi Nomor Halaman angka Romawi Kecil (i, ii, iii, 

iv, v, vi...dst) yang ditempatkan di bagian Bawah Tengah. Nomor halaman 

pada Bagian Inti dan Bagian Penutup Proposal maupun Skripsi menggunakan 

Angka Arab (1, 2, 3, 4, 5.....dst) yang ditempatkan di Pojok Kanan Atas, 

KECUALI Nomor Halaman yang terdapat Judul Bab ditulis di Bagian Bawah 

Tengah halaman. Nomor halaman untuk Lampiran ditullis dengan 

menggunakan Angka Arab di Sudut Kanan Atas, melanjutkan nomor halaman 

sebelumnya.   


