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CONCEPT NOTES 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

Concept Notes Proposal Skripsi merupakan format pengajuan judul 

penelitian Skripsi yang memuat pointer-pointer fundamental dari serangkaian 

penelitian yang diajukan. Format proposal dengan Concept Notes dimaksudkan 

untuk mempermudah mahasiswa di dalam menuangkan gagasan-gagasan topik 

penelitian yang diinginkan. Selain itu, concept notes juga membantu mahasiswa 

mengefisiensi waktu dan tenaga menuju tahap penyusunan Skripsi. 

Teknik penulisan Concept Notes Proposal Skripsi: 

a. Ditulis pada kertas A4 

b. Margins Atas dan Kiri: 4 cm, Bawah dan Kanan: 3 cm 

c. Font: Times New Roman 

d. Line spacing: 1 spasi (single) 

e. Minimal 3 ½ halaman dan maksimal 6 halaman 

f. Tanpa rujukan innote, footnote, endnote, maupun daftar pustaka.  

Adapun format Concept Notes Proposal Skripsi memuat sub-sub berikut: 

1. Judul:  

a. Ditulis tebal (Bold) 

b. Menggunakan kata-kata yang jelas dan singkat 

c. Tidak mengandung kata-kata yang provokatif, bombastis dan SARA. 

d. Mengandung variabel kunci yang merepresentasi isi pokok penelitian. 

2. Latar Belakang Masalah:  

a. Mendeskripsikan secara singkat dan jelas alasan yang melatari pemilihan 

judul serta isu-isu fokus penelitian.  

b. Deskripsi yang dimaksud, diuraikan secara paragraf dengan mengacu 

kepada variabel kunci yang termaktub dalam judul. 

c. Minimal ½ halaman dan maksimal 1 halaman. 

3. Rumusan Masalah 

a. Rumusan dituangkan dalam bentuk pertanyaan dengan bahasa yang lugas 

dan mudah dipahami. 

b. Rumusan masalah merupakan isi pokok dari rencana penelitian dan harus 

selaras dengan gagasan (variabel) yang tertulis di judul. 

c. Jumlah pertanyaan: 

1) Kualitatif: minimal 2 dan maksimal 3 pertanyaan  

2) Kuantitatif: minimal 1 dan maksimal 2 pertanyaan 

d. Maksimal ½ halaman 

4. Penelitian Terdahulu 

a. Merupakan penjelasan singkat secara paragraf, tentang penelitian-penelitian 

sebelumnya khususnya di tingkat akademik, baik oleh peneliti di lingkup 

perguruan tinggi yang sama maupun di luarnya, yang bersinggungan dengan 

penelitian yang dimaksud. 

b. 1 paragraf memuat 1 penelitian terdahulu. 

c. 1 penelitian terdahulu berisikan nama peneliti, judul, rumusan, metode dan 

kesimpulan. 
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d. Menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang diajukan. 

e. Penelitian terdahulu minimal 2 dan maksimal 3 penelitian. 

f. Minimal 1 halaman dan maksimal 2 halaman 

5. Kerangka Teori 

a. Merupakan ikhtisar teori yang nantinya akan digunakan sebagai landasan 

teoritis dalam penelitian. 

b. Ikhtisar teori tersebut mengandung sub-sub pokok yang secara garis besar 

mencerminkan keseluruhan landasan teoritis. 

c. Minimal ½ halaman dan maksimal 1 halaman  

6. Metode Penelitian 

a. Menjelaskan pokok-pokok metode penelitian yang digunakan setidaknya 

terkait: 

1) Jenis Penelitian 

2) Teknik Pengumpulan Data  

3) Teknik Analisis 

b. Minimal ½ halaman dan maksimal 1 halaman. 

7. Sistematika Tentatif 

a. Menjelaskan secara singkat sistematika masing-masing Bab dari 

keseluruhan penelitian. 

b. Sistematika tersebut merupakan rancangan awal yang pada beberapa bagian 

nantinya dapat berubah dan disesuaikan ulang (tentatif) sesuai arahan 

pembimbing. 

c. Diuraikan dalam paragraf. 

d. Minimal ½ halaman dan maksimal 1 halaman.  

 

 

 

 

 


