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PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI/TESIS/DISERTASI 
 
Sebagai bagian dari persyaratan memperoleh gelar sarjana/pasca sarjana, anda wajib 

mengikuti sidang ujian proposal skripsi/tesis/disertasi. Silakan cermati panduan ini yang berisi 

informasi umum perihal ujian proposal. Masing-masing jurusan/program studi (prodi) di 

Universitas Negeri Gorontalo mungkin memiliki persyaratan tertentu. 

 

1. Jumlah halaman 

Jumlah halaman mengikuti persyaratan dari masing masing jurusan/prodi. 

 

2. Bagian-bagian penting  

• Halaman judul  

Bagian ini berisi usulan judul proposal; logo universitas; nama penulis; nomor 

induk mahasiswa; nama prodi/jurusan, fakultas & universitas; serta tahun 

usulan proposal. 

• Pendahuluan 

Bagian ini berisi latar belakang mengapa sebuah topik penelitian dipilih; tujuan 

penelitian; pertanyaan penelitian; batasan penelitian; dan manfaat penelitian. 

• Tinjauan Pustaka 

Di dalam tinjauan pustaka, teori atau konsep yang akan digunakan sebagai 

landasan melakukan penelitian, termasuk studi terdahulu, disajikan. 

• Metodologi 

Metodologi berisi informasi detil terkait pendekatan penelitian yang akan 

digunakan; sumber data penelitian; serta pengumpulan data dan analisis data.  

• Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisi sumber rujukan tulisan yang disajikan di dalam proposal, 

baik dari buku, artikel jurnal, prosiding dan dokumen relevan lainnya. 

Sebaiknya sumber rujukan yang dipakai adalah yang terbaru (1-5 tahun 

terakhir sejak terpublikasi). 
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3. Pertimbangan khusus 

• Pastikan anda menggunakan layanan Turnitin/ithenticate/Grammarly untuk 

membantu anda terhindar dari tindakan plagiat saat akan mengikuti ujian 

proposal dan ujian akhir atau sebelum anda menyerahkan 

skripsi/tesis/disertasi untuk disimpan dalam repository di UNG 

• Buatlah timeline/rencana penelitian dengan jelas sehingga anda bisa 

memastikan semua tahapan penelitian bisa anda lalui dengan baik. Timeline 

ini berisi daftar tahapan penelitian dari pengajuan usulan proposal, 

pembimbingan, ujian proposal, pengambilan data, analisis data, ujian akhir, 

revisi,  sampai dengan wisuda; serta bulan/tahun pelaksanaanya. 

• Saat menyusun proposal, pastikan bahwa anda sudah memiliki pertanyaan dan 

tujuan penelitian yang spesifik dan jelas. Hal ini akan sangat membantu anda 

menemukan metode penelitian yang tepat. 

• Etika penelitian 

Anda harus dengan rinci menguraikan bagaimana anda menjunjung etika 

penelitian di dalam proposal anda, misalnya kerahasiaan peserta penelitian 

atau kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan peserta penelitian 

saat pengambilan data dilakukan. 

• Manfaat Penelitian 

Sampaikan dengan jelas apa manfaat dari penelitian yang akan anda lakukan, 

baik secara teori maupun implikasi praktisnya. 

 

 

 


