
PENJELASAN SINGKAT TENTANG  PROPOSAL PENELITIAN!
UNTUK TUGAS MATA KULIAH METODOLOGI PENELITIAN!!
HARUS DALAM  BIDANG ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM!!
PENELITIAN QUANTITATIVE!
JUDUL PENELITIAN! : ! !!
Harus dalam area ilmu Pendidikan, Seperti Kurikulum, Metode Pembelajaran, Alat bantu belajar, 
evaluasi pembelajaran, budaya sekolah/madrasah, manajemen sekolah/madrasah, Guru; profe-
sionalisme gurudan kinerja guru, dan juga pengawas PAI, Komite sekolah, serta aspek ke-
masyarakatan yang berkontribusi terhadap pembelajaran PAI. !
Jududl kuantitatif harus berbentuk variabel, sehingga bisa diukur, dan harus konsteatuf, agar bisa 
merumuskan teori. Dan minimal tiga (3) variabel)!
Model penelitannya, boleh ekspost facto, dan boleh juga eksperiment (ujicoba)!!
STRUKTUR PROPOSAL!!
A. PENDAHULUAN!!
! Pada pendahuluan dibangun logika deduktifnya sehingga nampak rasional, dan diakhiri 
dengan mengungkapkan gap sebagai masalahnya. Kemudian diikuti dengan perumusan masalah. 
Untuk memperlihatkan aksiologina, dibuatkan pula kegunaan hasil Prndidikan. Dan untuk logika 
deduktif, harus didukung oleh referensi serta data empirik hasil preliminary research, walaupun 
menggunakan data sekunder.!!
B.  KAJIAN TEORI, PROPOSISI DAN HIPOTESIS!!
! Kajian teori  untuk kuntitatif harus menjelaskan semua variabel, dan bisa menganntarkan 
perumusan proposisi dan hipotesis, serta diakhiri dengan perumusan proposisi dan hipotesis. Un-
tuk memperlihatkan novelty dari penelitian ini, sebaiknya ada tinjauan tentang Penelitian Terdahulu 
yang Relevan. !!
C. METODOLOGI PENELITIAN!!
! Metodologi penelinitian kuantitatif  expost facto harus bisa menjelsakan variabel penelitian, 
dimensi dan indikator, kemudian instrumen pengumpulan data, populasi dan sampel.  Sementara 
kalau experimen, harus bisa dijelaskan disain experimennya, apakah pakai quasi experimental de-
sign atau true experimental design. Berapa subyek ujicobanya, dan bagaimana rancangan uji-
cobanya.!!
REFERENSI!!
Referensi penelitian, sebaiknya setiap variabel minimal 10 buah buku dan 10 % di antaranya 
adalah jurnal.!!!!!!!!!!!
!



Struktur:!!!
JUDUL PENELITIAN TESIS!!

Harus dalam area ilmu Pendidikan, dengan minor pada PAI!!!
I. PENDAHULUAN!!

A. Latar Belakang Masalah!
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah!
C. Tujuan Penelitian!
D. Penelitian Terdahulu yang relevan!!

II.   KAJIAN TEORI, PERUMUSAN PROPOSISI DAN HIPOTESIS!!
      A.   Variabel X1 (sampai ketemu konsepnya, definisi, dimensi dan indikator)!
      B.   Variabel X2!
      C.   Variabel Y!
      D.   Proposisi dan Hipotesis!!
III.  METODOLOGI PENELITIAN!!
       A.!Variabel Penelitian (berakhir dengan matiks variabel, yang berisikan Definisi operasional  !
            variabel, dimensi variabel dan indikator variabel)!
       B.  Teknik Pengumpukan Data (dengan menjelaskan IPD dan proses validasi IPD)!
       C.  Populasi dan sampel!
       D.  Teknik Analisis data, dan Pengujian Hipotesis!!
DAFTAR PUSTAKA!
   !
————!!
PENELITIAN QUALITATIVE!
JUDUL PENELITIAN!
STRUKTUR PROPOSAL!!
A. PENDAHULUAN!!
! Pada pendahuluan dibangun logika deduktifnya sehingga nampak rasional, dan diakhiri 
dengan mengungkapkan gap sebagai masalahnya. Kemudian diikuti dengan perumusan masalah. 
Untuk memperlihatkan aksiologina, dibuatkan pula kegunaan hasil Prndidikan. Dan untuk logika 
deduktif, harus didukung oleh referensi serta data empirik, walaupun menggunakan data sekunder.  
Kemudian, peneliti diperbolehkan menuliskan metodologi penelitian pada bab I Pendahuluan ini, 
dengan menegaskan pendekatan penelitain kualitatif, denganmetodologi fenomenologi, atau 
grounded theory, atau etnografi atau mungkin Hermeneutik, atau lainnya, sesuai dengan peren-
canaan penulis. Dalam metodologi ini, penulis  harus menjelaskan metode penelitiannya, terdiri 
dari teknik-teknik pengumpulan data, analisis data dan pengambilan kesimpulan. Kemudian, 
dalam metodologi ini juga penulis harus mencantumkan rencana validasi teori dengan trianggulasi,  
antara trianggulasi data, metode, peneliti dan trangulasi teori.!!

� !2!
!



! Akan tetapi, penulis juga boleh menuliskan metodologi ini pada bab tersendiri, di bab III, 
apalagi, jika ada bagian dari metodologi ini yang sangat bergantung pada hasil kajian teori, maka 
metodologi harus dituliskan pada bab III. !!
A. KAJIAN TEORI !!
! Kajian teori untuk penelitian kualitatif tidak dalam rangka membangun proposisi dan 
hipotesis, tapi sekedar menjelaskan definisi dari fokus penelitian, dan ruang lingkupnya. Proposisi 
dan hipotesis dibangun peneliti setelah memperoleh data. Untuk meyakinkan noverlty hasil penelit-
ian, dilakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan.!!
C. METODOLOGI PENELITIAN!!
! Ketika Metodologi penelitian ditulis pada bab tersendiri di bab III, sama halnya ketika dibuat 
pada bab I, penulis harus menjelaskan pendekatannya kualitatif, dengan metodologi fenomenolo-
gi, atau grounded theory, atau etnografi, atau hermenutik, atau action research, atau bahkan 
mungkin R & D. Kemudian, juga menjelaskan rencana validasi teorinya, apakah dengan triangglasi 
data, metode, peneliti atau teori. dan ada baiknya juga mencantumkan kepercayaan hasil penelit-
ian, penulis bisa menjelaskan kredibilitasnya, transferability dan depandabilitynya.!!
REFERENSI!!
Referensi harus mereresentasi seluruh fenomena, sebagaimana untuk penelitian variabel, untuk 
setiap fenomena dan sub fenomena sebaiknya dipelajari minimal 10 referensi.!!
Struktur Proposal Kualitatif.!

JUDUL PENELITIAN TESIS!!
Harus dalam area ilmu Pendidikan, dengan minor pada PAI!

dan judul kualitati, tidak boleh variabel tapi harus fenomena yang bisa dimaknai.!!
I. PENDAHULUAN!!

A. Latar Belakang Masalah!
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah!
C. Tujuan Penelitian!
D. Penelitian Terdahulu yang relevan!!

II.   KAJIAN TEORI, PERUMUSAN PROPOSISI DAN HIPOTESIS!!
      A.   Fenomena ke satu!
      B.   Fenomena ke dua!
      C.   Fenomena ke tiga!!
III.  METODOLOGI PENELITIAN!!
       A.!  Pendekatan dan metode!
       B.   Unit analisis dan sampel!
       C.  Teknik Pengumpulan Data!
       D.  Teknik Analisis Data  dan Perumusan Teori!
       E.   Prosedur validasi Teori!
        !
DAFTAR PUSTAKA!

!


