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a. Identitas Penelitian 

 
1. Judul Usulan : 

2. Nama Mahasiwa : 

3. Topik Penelitian: Menganalisis/menguji pengaruh/menguji hubungan antar variable 

dll. 

4. Objek Penelitian :  

5. Lokasi Penelitian :  

b.ABSTRAK (halaman terpisah, abstrak 1 spasi) 

 
Tujuan penelitian ini adalah….. (paragraph 1) 
Metode penelitian ini adalah…… (paragraph 2) 
Hasil akhir yang diharapkan pada penelitian ini adalah….. (paragraph 3).  

 

Kata Kunci : (sesuai alphabet, maksimum 5 kata kunci) 

c. PENDAHULUAN (halaman terpisah) 

1.1 Latar Belakang (contoh, latar belakang harus “make sense” dan “relevance”) 
 

Untuk Sektor Perdagangan, Provinsi Jawa Barat mempunyai keunggulan dalam 

komoditi ekspor antara lain tekstil/produk tekstil, sepatu/alas kaki, meubeul/kerajinan 

rotan, teh, Kayu Gelondongan Kayu Olahan (KGKO), elektronik, coklat/produk coklat, udang 

beku/makanan laut, karet/produk karet, marmer/produk marmer, peralatan masak, 

makanan olahan, perlengkapan olah raga, kertas/produk kertas dan lain‐lain. 

Pengembangan perdagangan di Jawa Barat difokuskan pada pengembangan sistem 

distribusi barang dan peningkatan akses pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar luar 

negeri. 

Konsep ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru 

yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of 

knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan 

ekonominya. Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring 



dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) 

sekarang menjadi berbasis SDM, dari era pertanian ke era industri dan informasi.  Teori 

Tofler melakukan pembagian gelombang peradaban ekonomi kedalam tiga gelombang. 

Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Kedua, gelombang ekonomi 

industri. Ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Kemudian diprediksikan gelombang 

keempat yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan 

gagasan kreatif. 

1.2 Tujuan Khusus (contoh) 

 
Teknologi informasi terus mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan 

zaman serta peningkatan ilmu pengetahuan dan pola pikir manusia. Salah satu bidang yang 

turut serta menikmati hasil perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang pemasaran 

dengan mengedepankan pemasaran berbasis internet. Pemasaran internet berperan 

penting dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan konsumen, internet merupakkan 

bagian dari teknologi informasi dan komunikasi yang sudah lama dikenal dan berkembang 

sebelumnya, namun menjadi media elektronik untuk pertukaran ataupun pencarian 

informasi secara efektif dan efisien, serta menawarkan kecepatan pertukaran informasi, 

kenyamanan komunikasi dan kemudahan dalam penggunaanya. 

1.3 Urgensi Penelitian Skripsi Manajemen (contoh, harus dijelaskan ada gejala/persoalan 
apa yang dianggap perlu diteliti, semisal: penjualan turun, kinerja laba rendah, pasar sepi, 
banyaknya konsumen yang komplain. dll) 

 

Keutamaan penelitian ini adalah memecahkan persoalan/menganalisis…………………….. 

2.TELAAH PUSTAKA (contoh, halaman terpisah dan harus menelaah/mengumpulkan 
minimal 5 artikel dari topik sejenis bersumber publikasi jurnal nasional atau internasional 
(tidak diperkenankan mengutip studi pustaka bersumber skripsi) 

 

Piaget (1959) yang memberikan penjelasan bahwa perkembangan kognitif manusia 

ditentukan oleh manipulasi lingkungan dan partisipasi aktif. Sementara, kerja kelompok 

yang diusulkan memberikan kognitif lebih manfaat dari kerja individual (Golbeck & Sinagra, 

2000; Druyan, 2001). Nattiv (1994) menunjukkan pembelajaran kolaboratif adalah metode 

pengajaran yang memungkinkan siswa untuk menjadi "saling bergantung" dalam belajar, 



bekerja, dan peran‐bermain ketika mereka berurusan dengan tujuan bersama untuk 

menyelesaikan tugas‐tugas mereka. Slavin (1995) menyebutkan, pembelajaran kolaboratif 

membuat setiap pelajar pertukaran informasi dan bertanggung jawab untuk pembelajaran 

mereka dalam kegiatan yang direncanakan dengan hati‐hati, sehingga mereka dapat lebih 

berinteraksi dengan pelajar lain dalam kelompok dan termotivasi untuk mempromosikan 

hasil kreativitas mereka.  

2.1 MANFAAT PENELITIAN (contoh, halaman terpisah) 

 

1. Membantu pengembangan gagasan dan pengetahuan; 

2. Mendorong …….; 

3. Sebagai referensi bagi ……..dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis yang 

dijalankannya ; 

4. Pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. 

 

3. METODE PENELITIAN ( contoh, halaman terpisah) 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teoritis dan 

pendekatan empiris.  

3.1.Data dan Variabel Penelitian 

 

Data yang digunakan adalah data primer (perilaku pelaku usaha kecil dan motivasi) 

sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari kantor dinas perindustrian di lokasi 

penelitian, yang merupakan dukungan referensi yang relevan dengan topik penelitian. Data 

sekunder yang diperoleh dari studi literatur atau studi kepustakaan (desk research) dengan 

mempelajari berbagai dokumen, literatur dan publikasi yang meliputi data pelaku usaha 

kecil pemula dan pengelolaan usaha pemasarannya, identifikasi produk‐produk di lokasi 

penelitian, laporan hasil studi atau kajian terdahulu, serta publikasi yang relevan dan terkait.  

3.2 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif hasil penelusuran data yang sebagaian bersumber dari kuesioner dan dilakukan 

secara kontinu dan induktif (jika penelitian primer).  



3.3 Tahapan Kegiatan Penelitian (contoh, halaman terpisah) 

 
Berikut ini adalah tabel uraian kegiatan penelitian yang akan dilakukan.  

 

URAIAN KEGIATAN Bulan  (contoh jika proses 
bimbingan 1 tahun) 

             

Persiapan Awal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             

             

a. Diskusi dengan Dosen pembimbing             
             

             

b. Tahap Persiapan penelitian skripsi             
             
             

             

             

Data dan Analisis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
             

             

c. Pengumpulan referensi             
             
             

d. Penyusunan instrumen survey dan kuesioner              

             
             

e. Persiapan survey              

             
             

f. Pelaksanaan survey              
             

             

             

             

g. Kompilasi dan pengolahan data             
             

             

h. Analisis data             
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
i. Penyusunan draft skripsi             

             

             
j. Presentasi skripsi             

             

             

k. Penyempurnaan /revisi skripsi             
             

             

 

4. Daftar Pustaka (halaman terpisah< perhatikan contoh penulisan daftar pustaka di 
bawah, daftar pustaka 1 spasi) 
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