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Warna sampul proposal penelitian 
sesuai skema penelitian

No Skema Warna Sampul

1 Penelitian Pemula Putih

2 Penelitian Madya Abu  

3 Penelitian Unggulan Biru

4 Penelitian Institusi Hijau 

5 Penelitian Disertasi Merah

6 Penelitian Pasca Sarjana Coklat

7 Penelitian Percepatan Guru Besar Orange

8 Penelitian Pengembangan Guru Besar Orange

9 Penelitian Pustakawan Kuning

10 Penelitian Laboran Kuning

kertas cover bufallo ukuran A-4, soft-cover, tanpa cover plastik



Ketentuan Penulisan

Proposal penelitian maksimum berjumlah 20 
halaman (tidak termasuk halaman sampul, 
halaman pengesahan, dan lampiran), yang 

ditulis menggunakan font Times New Roman 
ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali 

ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4, 
Marjin kiri dan atas adalah 4 cm, marjin kanan

dan bawah adalah 3 cm dari pinggir kertas



PROPOSAL PENELITIAN





Judul (1)

Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, 
tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai
kegiatan PKM vang diusulkan

Contoh:

• Pemberdayaan media komik IPA untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA

• Daya hambat rebusan daun rumput mutiara terhadap pertumbuhan tumor 
payudara Mencit C3H secara in-vivo

• Skrining dan potensi kulit buah pepaya mentah sebagai obat anti malaria alami



Judul (1)

Pagelaran wayang Kagok sebagai media pendidikan seks pada anak
Yogyakarta : studi kasus terhadap siswa kelas III-IV SDN Pakel Yogya

Motivasi non-ekonomi pengemis di kota Yogyakarta

Frekuensi siulan lumba-lumba hidung botol saat berenang bersama anak 
down syndrome di GSJ Ancol

Kajian potensi undur-undur darat sebagai antidiabetes

Flash card klasifikasi dengan sistim permainan bridge untuk meningkatkan 
hasil belajar sistim klasifikasi makhluk hidup siswa SMA





Format Halaman Pengesahan



Ringkasan

Uraikan secara cermat dan
singkat tentang rencana
kegiatan

tujuan jangka panjang, target
khusus yang ingin dicapai dan
metode



Bab I. Pendahuluan

Uraikan proses dalam mengidentifikasi
masalah

Masalah: dapat bersumber dari kehidupan
sehari-hari atau buku atau penelitian
sebelumnya

Uraikan secara kuantitatif



1.1. Latar Belakang Masalah

Uraikan proses dalam
mengidentifikasi masalah
yang akan dicari solusinya. 

merujuk dari berbagai
sumber pustaka

pandangan singkat dari
para penulis/peneliti lain 
yang pernah melakukan
pembahasan topik terkait

Bermanfaat dan dapat
dilaksanakan



1.2. Perumusan Masalah

Rumuskan dengan jelas permasalahan yang 
ingin diteliti atau diselesaikan dan tidak
menimbulkan penafsiran yang berbeda

Permasalahan dapat bersumber dari
literatur, keingintahuan, atau persoalan atau

kebutuhan masyarakat umum

Tunjukkan masalah yang menjadi prioritas
dalam kegiatan yang akan dilaksanakan



1.3. Tujuan Penelitian

Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian

Dapat bertujuan untuk menjajagi,  menguraikan, menerangkan, 
membuktikan atau menerapkan suatu gejala,  konsep atau dugaan

Tujuan yang akan dicapai dirumuskan spesifik dan merupakan kondisi
baru yang terwujud setelah peneitan selesai

Tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur



1.4. Manfaat Penelitian

Sebutkan kegunaan atau manfaat yang akan
diperoleh dari penelitian yang dilakukan, baik

dari sisi ekonomi maupun Ipteks, pada saat atau
setelah penelitian selesai.



1.5. Luaran yang Diharapkan

No Skema Luaran (outcome) Keterangan

1
Penelitian 

Pemula

Luaran hasil penelitian minimal berupa

Prosiding Seminar Nasional di luar UII dan

Poster A1 a. Bukti sah sudah publikasi
adalah hardcopy/link 
softcopy prosiding atau
jurnal nasional yang 
dihasilkan, dan poster A1 
yang sudah jadi (tanpa
pigura)

b. Bukti sah publikasi jurnal
internasional setidaknya
berupa surat keterangan
sudah selesai direview
dan positif akan
diterbitkan

2
Penelitian 

Madya

Luaran hasil penelitian minimal berupa

Jurnal Nasional dan Poster A1

3
Penelitian 

Unggulan

Luaran hasil penelitian minimal berupa

Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional

Terakreditasi Dikti, dan Poster A1

4
Penelitian 

Institusi

Luaran hasil penelitian berupa Seminar 

Nasional dan Poster A1

5
Penelitian 

Disertasi

Luaran hasil penelitian minimal berupa

Laporan Disertasi, Jurnal Nasional dan

Poster A1



1.5. Luaran yang Diharapkan

No Skema Luaran (outcome) Keterangan

5 Penelitian Disertasi
Luaran hasil penelitian minimal berupa Laporan 

Disertasi, Jurnal Nasional dan Poster A1 a. Bukti sah sudah publikasi
adalah hardcopy/link 
softcopy prosiding atau
jurnal nasional yang 
dihasilkan, dan poster A1 
yang sudah jadi (tanpa
pigura)

b. Bukti sah publikasi jurnal
internasional setidaknya
berupa surat keterangan
sudah selesai direview dan
positif akan diterbitkan

6
Penelitian Pasca

Sarjana

Luaran hasil penelitian minimal berupa Jurnal 

Internasional atau Jurnal Nasional Terakreditasi 

Dikti, dan Poster A1

7

Penelitian

Percepatan Guru 

Besar

Luaran hasil penelitian minimal berupa Jurnal

Internasional atau Jurnal Nasional Terakreditasi

Dikti, dan Poster A1

8

Penelitian

Pengembangan

Guru Besar

Luaran hasil penelitian minimal berupa Jurnal

Internasional Terindeks Scopus atau Jurnal

Nasional Terakreditasi Dikti, dan Poster A1

9
Penelitian 

Pustakawan

Luaran hasil penelitian berupa Prosiding Semnas

dan Poster A1

Bukti sahnya adalah prosiding
semnas dan poster A1 yang 
sudah jadi (tanpa pigura) sesuai
format dalam buku pedoman
PPM



Bab II. Tinjauan Pustaka (1)

Usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah

Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan
gagasan dan mendasari kegiatan penelitian

Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan,dan bahan
penelitian lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta

menjadi landasan usulan penelitian

Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka.



Bab II. Tinjauan Pustaka (1)

Tinjauan Pustaka bukan kumpulan teori

Rangkaian hasil yang sudah dikenali

mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir



Bab II. Tinjauan Pustaka (2)

2.1. RISET yang dilakukan oleh PENELITI 

• disusun deskriptif kronologis sesuai hasil dan publikasi yang telah 
diteliti yang GAYUT dengan subyek penelitian. 

2.2. RISET yang dilakukan oleh PENELITI LAIN 

• Disusun deskriptif kronologis sesuai hasil dan publikasi yang telah 
diteliti oleh peneliti lain yang RELEVAN dengan subyek penelitian

2.3. ROADMAP 

• Dipaparkan deskriptif visual kronologis tema, target, capaian dan 
publikasi yang telah, sedang dan akan dilakukan.



Contoh Penulisan Rujukan

“Martin (2015) menemukan bahwa tumbuhan pengikat N dapat diinfeksi 
oleh beberapa spesies Rhizobium yang berbeda”

"Integrasi vertikal sistem rantai pasokan dapat menghemat total biaya 
distribusi antara 15% sampai 25% (Subekti, 2014; Winarna, dkk., 2016; Jones 
dan Green, 2015)."

"Walaupun keberadaan Rhizobium normalnya mampu meningkatkan 
pertumbuhan kacang-kacangan (Sidiq, 2016a; Sidiq, 2016b), telah didapat 
pula hasil yang berbeda bahkan berlawanan (Priyadi, 2015; Priyadi, 2016)."



Bab 2. Metode Penelitian

Uraikan metode yang  digunakan dalam pelaksanaan program  secara
rinci.  

Uraian Metode Penelitian dapat meliputi variable dalam penelitian, model 
yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis
data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.



Bab III. Metode Penelitian (1)

3.1. Tahapan Penelitian

• disusun tahapan demi  tahap penelitian sesuai 
permasalahan penelitian dan untuk memenuhi tujuan 
penelitian

3.2. Prosedur Penelitian

• disusun deskriptif kronologis syarat dan ketentuan riset 
sesuai permasalahan riset dan untuk memenuhi tujuan riset.

3.3. Alat dan Bahan

• dipaparkan alat dan bahan yang diperlukan



Bab III. Metode Penelitian (2)

3.4. Analisis Resiko

• dipaparkan deskriptif, analitif, dan kronologis resiko resiko yang akan 
dihadapi dalam penelitian

• diberikan solusi untuk menjawab masalah penelitian dan mencapai 
tujuan penelitian



Bab IV. Biaya Dan Jadwal Penelitian

Buatlah jadwal kegiatan penelitian dalam bentuk Bar-
chart

Bar-chart memberikan rincian kegiatan dan jadwal
pelaksanaan penelitian

Pelaksaan penelitian: persiapan, pelaksanaan dan
penyusunan laporan

Gunakan periode waktu   tertentu, tidak   menggunakan   
nama   bulan   secara eksplisit  

Gunakan kata "bulan ke-1, bulan ke-2",  dan seterusnya,   
bukan bulan Maret,  bulan April,  dan seterusnya



Rancangan Biaya

Berikan rincian biaya penelitian baik yang didanai sesuai 
pagu, maupun  pihak lain yang bersedia berkontribusi

Usulan yang melampaui pagu biaya tersebut, harus
disertai Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Penyandang

Dana Penelitian dari pihak lain tersebut

Rincian biaya harus lengkap, wajar dan jelas
peruntukannya.

Rekapitulasi biaya terdiri atas: Bahan habis pakai, Peralatan
penunjang, Perjalanan dan Lain-lain



Daftar Pustaka (1)

Daftar pustaka berisi informasi tentang
sumber pustaka yang  telah dirujuk dalam
tubuh tulisan

Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam
naskah harus muncul dalam daftar
pustaka

Setiap pustaka yang muncul dalam daftar
pustaka harus pernah dirujuk dalam tubuh
tulisan



Daftar Pustaka (2)

Sumber pustaka diharapkan berasal dari
sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
keabsahan ilmiahnya

bukan berasal dari opini pribadi yang 
dipublikasikan di internet atau media lainnya

Cara penulisan Daftar pustaka mengacu 
kepada buku panduan 



Contoh Penulisan Daftar Pustaka

Aunurrohman, C. (2007). Malioboro: Soal Pembangunan Kawasan Pejalan Kaki dan Dusta Proyek-
Proyek disana. Pustaka Pelajar.Yogyakarta.

Crooks, R. & Baur, K.(1997). Our sexuality (6th ed). Brooks/Cole Publishing Company. Pasific Groove.

Hastjarja, T.D. (1991). Pendekatan Psikofisika dan Kognitif terhadap Tingkah Laku Memilih. Prosiding
Lokakarya: Perkembangan Terakhir di Bidang Psikologi, Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta, 16-19 Juli
2011

Engel, J.F., Blackwell, R.D.& Miniard, P.W. (1994). Perilaku Konsumen I. Alih Bahasa: FX. Budiyanto
Jakarta, Binarupa Aksara

Frick, R.W. (1996). The Appropriate Use of Null Hypothesis Testing. Psychological Method, 4, 379-390



Lampiran

Lampiran 1. Personalia Penelitian

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran (rincian anggaran 
penelitian secara detail)

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota serta
asisten (harus ditandatangani yang bersangkutan).





LAPORAN PENELITIAN





Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1. Hasil Penelitian 

• 4.1.1. Hasil 1 

• 4.1.2. Hasil 2 

• 4.1.3. Dst 

4.2. Pembahasan

• 4.2.1. Pembahasan 1 

• 4.2.2. Pembahasan 2 

• 4.2.3. Dst 



Bab 5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan paragraf disusun sesuai permasalahan yang 
diajukan

• Simpulan 1

• Simpulan 2, dst. 

5.2. Saran disusun deskriptif rekomendatif untuk: 

• Riset yang telah dilaksanakan

• Riset sejenis

• Riset lanjutan




