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I.

Halaman : 1 dari 10

TUJUAN
POS ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi Lembaga penelitian dan sivitas
akademik Universitas Gunadarma secara keseluruhah prosedur pengajuan proposal
penelitian.

II.

RUANG LINGKUP
POS ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu proposal yang diajukan ke pihak luar
(pendanaan eksternal) dan proposal yang diajukan ke Universitas Gunadarma
(pendanaan internal)

III. DASAR HUKUM/ REFERENSI
Kebijakan dasar institusi Universitas Gunadarma, kebijakan nasional, dan aspirasi
yang berkembang dalam masyarakat.
IV. URAIAN UMUM

Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS). Tata
cara pengusulan proposal penelitian dibedakan berdasarkan sumber pendanaan, yang
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seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal.
Penelitian yang didanai sendiri oleh penelitinya tidak mengikuti tata cara pengusulan
proposal penelitian ini. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan
penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan
kemampuan dan kepekaan meneliti.
V.

UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
Lembaga Penelitian

VI. PROSEDUR

Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Prosedur Operasional Standar (POS). Tata
cara pengusulan proposal penelitian dibedakan berdasarkan sumber pendanaan, yang
seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal.
Penelitian yang didanai sendiri oleh penelitinya tidak mengikuti tata cara pengusulan
proposal penelitian ini. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan
pembinaan penelitian yang mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk
mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.
A. Langkah-langkah pengajuan proposal penelitian untuk didanai Universitas
Gunadarma (Internal)

1. Pengumuman penerimaan proposal penelitian melalui milis dan news pada
situs lembaga penelitian untuk pendanaan tahun berikutnya oleh Lemlit sekitar
bulan November setiap tahun
2. Workshop pembuatan proposal penelitian sekitar bulan Desember
3. Peneliti membuat proposal, sesuai dengan petunjuk pembuatan proposal, yang
dapat diunduh dari situs Lembaga Penelitian.
4. Proposal diajukan ke Pusat Studi (PS) yang sesuai.
5. Proposal yang telah disetujui PS selanjutnya diajukan ke fakultas.
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6. Proposal yang telah disetujui oleh fakultas, selanjutnya diajukan ke Lembaga
Penelitian sebanyak 3 eksemplar. Persetujuan ini ditandai dengan tanda tangan kepala
PS dan dekan. Pengajuan proposal dilakukan bulan Desember sampai Januari tahun
berikutnya.
7. Di Lembaga Penelitian, proposal akan direview oleh dua (2) orang reviewer
internal. Proses administrasi dan review bisa berlangsung sampai 2 bulan. Hasil
seleksi biasanya diumumkan pada bulan Maret.
8. Proposal hasil review bisa dalam bentuk:
a. Diterima tanpa perbaikan
b. Diterima dengan perbaikan
c. Ditolak
9. Proposal yang diterima harus segera diselesaikan penelitiannya dalam jangka
waktu sesuai dengan yang diajukan dalam proposal.

3

Gambar 6. Standar Prosedur pengajuan Proposal ke pendanaan internal

B. Langkah-langkah pengajuan proposal penelitian untuk didanai pihak eksternal.

1.

Pengumuman penerimaan proposal penelitian dari pihak eksternal melalui milis dan
news pada situs lembaga penelitian

2.

Peneliti membuat proposal, sesuai dengan petunjuk pembuatan proposal dari sponsor
eksternal, yang dapat diunduh dari situs Lembaga Penelitian.

3.

Proposal diajukan ke Lembaga Penelitian paling lambat tiga (3) bulan sebelum tenggak
waktu yang ditentukan oleh sponsor eksternal.

4.

Proposal selanjutnya akan direview oleh tim yang dibentuk Lemlit.

5.

Proposal yang telah direview akan dikembalikan ke peneliti dengan kemungkinan hasil:
a. Perbanyak sesuai dengan permintaan sponsor eksternal ditambah satu (1) eksemplar
sebagai arsip di Lemlit.
b. Lakukan revisi.
c. Ganti topik penelitian

6.

Proposal yang telah disetujui diperbanyak sesuai dengan permintaan sponsor eksternal
ditambah satu (1) eksemplar sebagai arsip di Lemlit, dan diajukan ke fakultas untuk
disetujui oleh dekan, selanjutnya diajukan ke Lembaga Penelitian.

7.

Proposal akan dikirimkan oleh Lemlit ke sponsor eksternal dilengkapi dengan surat
pengantar.
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Standar prosedur pengajuan proposal penelitian dalam diagram alir dapat dilihat pada
Gambar 7.

Gambar 7. Standar Prosedur pengajuan Proposal ke pendanaan eksternal

PANDUAN PROPOSAL PENELITIAN INTERNAL
PETUNJUK PEMBUATAN PROPOSAL

1. Halaman cover, berisi judul, nama peneliti, jurusan dan fakultas (seperti yang tercantum
di bawah).
2. Halaman pengesahan (seperti yang tercantum di bawah)
Bab 1. Pendahuluan
Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, dan Tujuan
Penelitian.
Latar Belakang Masalah
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Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti untuk mengungkapkan
suatu gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya untuk suatu tujuan. Kemukakan halhal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian. Uraikan
proses dalam mengidentifikasikan masalah penelitian.
Perumusan Masalah
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti. Uraikan pendekatan dan
konsep untuk menjawab masalah yang diteliti, hipotesis yang akan diuji atau dugaan
yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi,
dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Uraian perumusan masalah tidak harus
dalam bentuk kalimat tanya.
Tujuan Penelitian
Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Penelitian dapat bertujuan
menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu gejala,
konsep atau dugaan, atau membuat suatu prototipe.
Bab 2. Landasan Teori
Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas
kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan
dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain
yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang
diusulkan. Uraian dalam Tinjauan
Pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan
digunakan dalam penelitian. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka.
Bab 3. Metode Penelitian
Uraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Uraian dapat meliputi
peubah dalam penelitian, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik
pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.
Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dapat dijelaskan pendekatan
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yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, proses penafsiran, dan
penyimpulan hasil penelitian.

Jadwal Pelaksanaan
Buatlah jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan
penyusunan laporan penelitian dalam bentuk diagram bar. Jadwal pelaksanaan
mengacu pada Metode Penelitian.

Daftar Pustaka : usahakan referensi primer dan tahun
terbaru Anggaran Penelitian : tidak lebih dari 10 jt rupiah
Personalia Penelitian

Personalia yang terlibat dalam penelitian adalah mereka yang sesuai dengan bidangnya
dan benar-benar dapat menyediakan waktu (diperhitungkan dengan beban tugas lain)
untuk kegiatan penelitian ini, yang pada umumnya terdiri dari
1. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : .........................................................
b. Jenis Kelamin : L/P
c. NIP : .........................................................
d. Disiplin ilmu : .........................................................
e. Pangkat/Golongan : ..........................................................
f. Jabatan fungsional/struktural: ..............................................
g. Fakultas/Jurusan : ..........................................................
h. Waktu penelitian : ....... jam/minggu
2. Anggota Peneliti : ..........................................................
(rincian seperti butir 1, maks. 2 orang)
3. Tenaga Laboran/Teknisi : ......................................................
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(nama dan keahlian, maks. 2 orang)
4. Pekerja Lapangan/Pencacah : ..............................................
5. Tenaga Administrasi (1 orang) : .............................................
Perkiraan Biaya Penelitian
Berikan rincian biaya penelitian yang mengacu pada kegiatan penelitian seperti diuraikan
dalam Metode Penelitian, dengan rekapitulasi biaya penelitian:
• Honorarium ditiadakan (0%)
• Bahan dan Peralatan Penelitian
• Perjalanan
• Biaya Lain-lain, yang mencakup biaya untuk seminar, laporan, penelusuran pustaka,
dokumentasi, dan lainnya (sebutkan)
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Cover (warna sesuai dengan warna bendera masing-masing fakultas)

PROPOSAL

JUDUL PENELITIAN

PENELITI

BULAN, TAHUN
PUSAT STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS
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HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian :
2. Jurusan/Fakultas :
3. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap:
b. Jenis Kelamin:
c. Jabatan Fungsional:
d. Jabatan Struktural:
4. Alamat Ketua Peneliti
a. Alamat Rumah :

5.
6.
7.
8.

b. Telp :
c. Email:
Jumlah Anggota Peneliti :
Lokasi Penelitian :
Lama Penelitian :
Biaya yang Diajukan :

Mengetahui,

Ketua Peneliti,

Dekan

(

)

(

)

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(

)
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