RANCANGAN PENELITIAN
Judul Penelitian
Nama Mahasiswa (NIM)

1. Masalah dan Penyebab
Membahas tentang permasalahan yang akan diselesaikan dan penyebabpenyebabnya. Masalah tersebut menjadi gangguan atau kendala.
Jika penelitian berkaitan dengan suatu objek tertentu maka harus memuat masalah
pada objek tersebut.
Sebaiknya dilengkapi dengan data awal sebagai pendukung
2. Alternatif Solusi
Membahas cara-cara atau solusi yang akan digunakan untuk menyelesaikan
masalah
tersebut.

Memiliki dasar teori atau keilmuan yang jelas yang sudah pernah dibahas
sebelumnya (referensi)
Sumber referensi diutamakan yang berasal dari penelitian terdahulu (lampirkan
jurnal) dan/atau teori dari buku
3. Hasil yang diharapkan
Memuat target yang akan dicapai dari penelitian ini.

Berupa hasil (output) dan dampak (outcome). Hasil adalah produk yang akan
dibuat/dibentuk selama penelitian, misal: perangkat lunak, model rancangan atau
prototip, model analisis kebutuhan, metrik untuk suatu masalah tertentu, dsb.
Dampak merupakan pengaruh yang akan didapat oleh objek penelitian jika hasilnya
sudah didapat dan diimplementasikan

4. Kebutuhan Data
Data yang akan diolah oleh peneliti selama melakukan penelitian, sebagai variable
penelitian
Data awal, sebagai bahan untuk merumuskan dan membatasi masalah (penelitian
awal)
Bahan penelitian, bahan yang akan diolah selama penelitian sebagai masukan
dalam proses pengolahan data
5. Metode Pelaksanaan

Metode yang akan digunakan untuk melaksanakan penelitian Disesuaikan dengan
topik yang akan dikerjakan.
Misal: Metode analisis, metode perancangan, metode pengujian, metode
implementasi, dsb.
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Lampiran: (jurnal yang berhubungan dengan penelitian min. 2)
Jurnal /Referensi (Dibuat Seperti Daftar Pustaka):
Penelitian-penelitian yang dijadikan rujukan Sesuai dengan bidang penelitian
Menjelaskan hubungan antara penelitian rujukan dengan penelitian yang
diusulkan
Dimuat pada: Jurnal/prosiding (nama jurnal/prosiding, edisi/volume, tahun
terbit) Skripsi/thesis (nama perguruan tinggi dan jurusan/program studi, tahun
terbit)

Palembang, …………………………
Perihal

: Permohonan Judul
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Kepada Yth.
Ketua Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Di –
Palembang
Assalamu'alaikum. Wr.Wb.,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi.
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang :
Nama

: ………………………………………………………

Nim

: ………………………………………………………

Semester

: ………………………………………………………

Sehubungan dengan akan berakhirnya studi saya, maka dengan ini mengajukan
permohonan judul TA/Skripsi, Adapun judul yang saya ajukan sebagai berikut :
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........................................
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........................................
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........................................
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum. Wr.Wb,
Ketua Program Studi

Mahasiswa

(……………….........…….)

(......................................................)

*) Catatan lampiran pengajuan :
 Formulir di isi lengkap
 Photocopy kwitansi pembayaran SPP semester berjalan
 Photocopy KRS yang tercantum Skripsi
 Photocopy KHS seluruh Semester
 Seluruh berkas dimasukan dalam map plastik transparan

