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PENDAHULUAN

Kendala yang sering dihadapi para mahasiswa dan peneliti pemula dalam
menuliskan proposal penelitian dapat bervariasi. Masalah yang dihadapi mulai
dari mencari dan membatasi topik penelitian sampai menuliskan proposal
penelitian. Sudah banyak buku tentang penulisan proposal penelitian dan tesis
atau disertasi yang diterbitkan, namun kebanyakan buku-buku itu tebal dan
rumit. Meskipun mungkin isi buku-buku tsb. mungkin memang diperlukan
dalam langkah-langkah penelitian, para peneliti pemula dan mahasiswa sudah
berkecil hati lebih dulu karena banyaknya hal yang harus dipertimbangkan dan
dilakukan dalam penelitian. Yang lebih memberatkan mereka ialah kecilnya
huruf dan panjangnya bab-bab dalam buku-buku seperti itu. Hal ini cenderung
lebih membuat mereka enggan membaca buku penelitian, apalagi melakukan
penelitian. Buku ini, A Comprehensive Guide To Writing A Research Proposal,
tidak memberi kesan pada para pembacanya bahwa penelitian itu rumit dan
sulit. Buku ini sangat ramah bagi para mahasiswa dan peneliti pemula baik
dalam format dan gaya penulisan maupun langkah-langkah penelitian, mulai
dari mencari topik sampai pada penulisan proposal penelitian. Buku ini cocok
dipakai sebagai buku pegangan untuk S1 karena yang dituliskan dalam buku
ini adalah hal-hal yang perlu saja untuk merencanakan penelitian dan
menuliskannya sehingga dapat dipahami oleh pembaca proposal penelitian itu.

FORMAT DAN GAYA PENULISAN
Buku ini dibagi dalam lima unit: 1 topik dan judul; 2 pendahuluan; 3 kajian
pustaka yang berkaitan dengan penelitian; 4 metodologi penelitian; 5 penulisan
proposal penelitian; dan ada dua contoh tabel dalam lampiran. Unit satu hanya
14 halaman; unit dua 42 halaman; unit tiga 45 halaman; unit empat 62
halaman; unit lima 36 halaman. Ukuran huruf besar-besar sehingga enak
dibaca dan tidak memberi kesan bahwa isi buku ini sulit. Setelah daftar isi
buku, ada lima gambar yang ada hubungannya dengan penelitian sesuai dengan
banyaknya unit dalam buku ini. Ada tulisan di bawah ke lima gambar “Happy
Researching” (Selamat Meneliti). Masing-masing gambar dipasang ulang di
setiap unit dan di bawah gambar ada kata-kata mutiara oleh para penulis
terkenal, misalnya Agatha Christie, Bernard Malamud, Antoine de Saint
Exupery, George Bernard Shaw, Francis Bacon. Dalam unit 3 Kajian Pustaka,
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misalnya, kata mutiaranya ialah “Perfection is achieved, not when there is
nothing more to add, but when there is nothing left to take away”
(Kesempurnaan dicapai bukan kalau tidak ada yang ditambahkan lagi, tetapi
dicapai kalau sudah tidak ada lagi yang harus dibuang). Ini ada hubungannya
dengan kajian pustaka. Biasanya orang cenderung memasukkan semua teori
yang dirasa berkaitan sehingga banyak sekali yang tidak terlalu erat
hubungannya dengan teori yang dipakai ikut diulas juga, padahal yang perlu
dimasukkan di dalam kajian pustaka ini hanya yang dipakai untuk analisa saja.
Setiap unit dimulai dengan gambar dan pokok-pokok bahasan di unit tsb. serta
diakhiri dengan ringkasan serta daftar pustaka sehingga para pembaca dapat
menelusuri buku yang dipakai jika ingin membaca lebih jauh tentang unit tsb.

Judul masing-masing unit mencerminkan langkah-langkah penelitian
dan penulisan proposal serta sebagian laporan penelitian, paling tidak sampai
pada metodologi. Setiap unit dilengkapi dengan contoh-contoh yang mudah
dipahami serta ringkasan yang dituliskan dalam kotak yang menarik perhatian
pembacanya. Setiap unit juga dilengkapi dengan strategi untuk mengingat isi
setiap unit, misalnya unit 1 dengan judul TOPIC and TITLE, masing-masing
huruf dari kata “TITLE” dijadikan satu kalimat. T – Think of a title that can
give the reader the key idea(s) of the project; I – Include the three basic tenets
in title construction namely, the variable/s, the setting, and the subjects of the
study; T – Truncate (break up) the title into manageable units of meaning; L –
Limit the use of ambiguous, confusing, or superfluous words;  E – Emphasize
the focus of the research with the proper choice and placement of words. Ini
adalah satu strategi yang bagus untuk mengingat isi setiap unit.

ISI BUKU
Unit satu dimulai dengan menjelaskan proposal penelitian dan unsur dasar
suatu proposal penelitian yang hampir sama dengan isi laporan penelitian.
Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan topic dan perumusan judul penelitian.
Dalam unit ini juga diberikan contoh-contoh judul proposal penelitian dan
kriteria judul penelitian.

Unit dua berisi delapan bagian pendahuluan dalam suatu proposal
maupun laporan penelitian, dari latar belakang masalah sampai definisi istilah.
Masing-masing bagian dijelaskan dengan rinci, namun mudah dimengerti dan
dilengkapi dengan contoh.

Unit tiga membahas kajian pustaka, panjang kajian, sumber dan
langkah penulisan kajian pustaka. Dalam unit ini dibahas juga tentang
plagiarisme, kutipan yang bagaimana yang dianggap sah dan bagaimana yang
dianggap tidak sah. Untuk menghindari plagiarisme diberikan contoh
bagaimana menuliskan kutipan dalam kajian pustaka dan apa saja yang harus
dilakukan dalam penulisan kutipan.. Di dalam unit ini juga diberikan cara
mengumpulkan kepustakaan dan menuliskan ringkasan buku dalam kartu
sehingga informasi mudah dilacak dan dibaca. Yang tidak dibahas dalam unit
ini pada khususnya ialah kajian tentang penelitian-penelitian sebelumnya,
padahal bagian ini juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah proposal
penelitian karena dengan dikajinya penelitian-penelitian sebelumnya, nilai
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penelitian yang ditulis dalam proposal itu lebih jelas arah dan kelebihannya
daripada penelitian-penelitian sebelumnya.

Unit empat berisi metodologi penelitian: desain, alat, populasi dalam
penelitian serta prosedur dalam mengumpulkan data, seperti pengambilan
sampel dsb. dan menganalisa data, seperti uji t dsb. Sebagian besar
pembahasan dalam unit ini adalah  tentang penelitian kuantitatif. Validitas dan
reliabilitas penelitian kuantitatif  juga dibahas dalam unit ini; juga diberikan
rumus-rumus yang diperlukan dalam perhitungan. Penelitian kualitatif hanya
dijelaskan sedikit saja.

Unit lima membahas bagian-bagian proposal penelitian, mulai dari
lembar judul, abstrak, sampai lembar lampiran dan diberikan contoh-contoh,
seperti besarnya huruf, spasi, batas kiri kanan dan atas bawah, penomeran
halaman dan format APA. Hal-hal yang penting dalam penulisan dibahas juga
dalam unit ini, misalnya tentang mengembangkan paragraph, kriteria tulisan
yang enak dibaca dan kala (tenses) yang perlu diperhatikan penulisan proposal
dalam bahasa Inggris.

KOMENTAR
Secara keseluruhan buku ini enak dibaca dan dipelajari; bagi pemula buku ini
tidak memberi kesan bahwa penelitian itu sulit sehingga orang dapat tertarik
untuk mencoba memulai melakukan penelitian. Untuk melakukan penelitian
kuantitatif yang tidak rumit, buku ini cukup baik untuk dipakai oleh pemula
maupun mahasiswa S1karena ada banyak penjelasan tentang metode kuantitatif
dalam buku ini. Namun, untuk melakukan penelitian kualitatif, meskipun
dalam tahap yang pemula dan sederhana, buku ini masih harus dilengkapi
dengan buku lain yang membahas penelitian kualitatif dengan lebih mendetil.
Dalam buku ini juga tidak dibahas perbedaan penelitian kuantitatif dan
kualitatif seperti yang dilakukan oleh McKay (2006) atau Dörnyei (2007).
McKay (2006) menuliskan dalam table serta membahas fitur kedua jenis
penelitian ini tentang asumsi realitas, peran peneliti, tujuan penelitian,
perumusan masalah dalam penelitian, desain penelitian, lamanya penelitian,
jenis data, analisa data dan laporan penelitian. Dörnyei (2007) membahas
kelebihan dan kekurangan kedua jenis metode ini lengkap dengan perbedaan
ideologi di balik kedua metode penelitian ini. Dörnyei juga membahas
pemakaian kedua jenis metode ini dalam satu penelitian. Berbeda dengan
ulasan Dörnyei (2007), buku ini memang menyinggung juga tentang
pemakaian campuran kedua metode tsb, tetapi hanya sedikit sekali sehingga
tidak cukup untuk dijadikan dasar melakukan penelitian dengan metode
campuran kuantitatif dan kualitatif.
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