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KLAT MEMBUAT PROPOSAL NSET LANJUTAN 

Ady rosa* 

. . 

A. ~&&;iilan 
. . .  . . .  . 

Propo&lriset inthya adakh proses awal dalam knangka meyaldnkw orang 

lain, yang berbit erat dengan riset hu sendiri. 

Proposal riset hendalcnya m em berikan suatu gam baran alur pikk realdk, .. 

. 3 .  

mudah difaharn i, dan m enggunakan bahasa yang lugas. Isi yang terkandung 
. . . .  

dalam proposal kt, adalah mencari k e m i a n  antara teoritik dan praktk 

y q  akan dijumpai di lapangan penyelidikan. Karena itu mesti memuat 

kenyataan sains yang membentuk teori-teori, dan bisa dijadikm pedoman. 

Dengan dernikian maka menjadhn sains obyektif dan mmjauhi dari aspek- 

aspek yang subyektif. 

FVoposal riset mestinya tidak mencampur-adukan dengan nilai-rulai etik, 
. . sews hams dihindari suatu pertanyaan risct, yang mengarah k&da 

apakah obyek yang akan difcliri itu baik dan bunk Scbab dalam r&t hanya 

mencoba untuk m e m a h i  dan m enjelaskamya dengan me& prmsip- 
. . 

prinsip serta hakekat obyek risetnya. 

Karena itu dalam pembuah  proposal rise< sa@.memperhati.kan f a b r -  - 

faktor yang dikemukskan tadi Berkaitan dengm h, maka ads bailaya 

apabh akan membuat proposal riset Hibah Bersaing @B), Riset Ungguh 

(API), dan URGE. Riset-riset tersebut bisa disebut sebagai riset kinjut&, 

sebab penyelenggara riset tersebut tidak ingin terjadi riset yang produknya 
' 

"tidak mencapai sasaran". Artinya sebehun memulai riset Hl3, RUKK; API, 

URGE dan sebagainya, untuk itu perlu dilakukan terlebih dahdu riset 

pendahuban. hi &aksudkan agar proposal riset lanjutan tidak mengalami 

ham batan. 



B. Riset Pendahuluan . 

Riset pendahuluan dirnaksudkan s e w  langkah awal untuk pencapaian 
, 

target pada riset lanjutan, sebab itu dalarn riset pendahuluan obyeknya rnasih - 

dalarn lrngkungan terbatas, dengan dananya pun krbatas pula. Namun yang 

diharapkan adalah jmgkam nantinya, yaku untuk menggapai riset lanjutan . 

(HB;RUKK, API, URGE, d~b).  . . .  .... .- . .  

Riset.pendahuluan sebenemya dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana -. 

riset dlkelola Lern lit, walau dananya kecil tapi arahnya mtmang 

dipersiapkan untuk kepenbngan k t  lanjutan nwtinya Artinya riset bukan 
. . 

hanya sebatas untuk kepentingan . 
. 

pemenuhan yang terbatss pula (di mpiung  
. .  . 

untuk kenaikan pangkat jugs bisa menjadi rket lanjutan misahya). 

Dalam riset lanjutan ada tuntutan had  riset sebelurnnya (riset pen&&), 

sebagai pendulcung riset lanjutan. Untuk memudahkan adanya kesinambunpn 

antara riset.pendahuluan dengan riset lanjutan, maka upaya pencapaian wet . . 
mesti mengacu kepada manfaat riset lanjutan, seperti: 

a. Manfaat riset HI3 

1 ) Penelitian berdaya gum unb& menunjang pembangunan &nu . .. 

pengetahum, teknologi dan seni, serta pengembangan i&&si " . 

21 Penrngktan kemampuan menelit. para staf pengajar dan pemanfaefan 

temuan hasil penelhisnnya. 

3) Hasil penelitian perguruan thgy m e r u p a h  asct yang perlu 
. .. 

dlpasarkan. 

b. Manfaat riset RUKK 

1) Konstruksi teoritik yang orisinal dan merniliki kemampuan untuk 

m enjelaskan (explanatory power) berbagai fenom ena kern asyarakatan 

clan kernanusiaan yang berkembang di Indonesia. 



2) Pemetaan dan penemu-kenalan (exploratory and explanatory) berbagai 

lokomotif perubahan serta mekanisme dalam menggerakan berbagai 

komponen dalam kehidupan masyarakat. 

3) Penemuan clan pengembangann modal sosial (social capital) dan 

kemungkman aplikasinya secara bertanggung jawab, baik, dari segi, . . 

. kehuan maupun dari segi kern anusiaan. 
. . :. .. . 

c. .M'anfaat riset API . 
. . . . .. '- 

Untuk memprornosikan sal~lg belajar di antara para intelektml di Asia dan 

menyumbang untuk perkembangan kepentingan pub& yang lebih .besar . . 

dirnma tanggpan yang efektifuntdc keperkan kawasan dapat diciptakan: 

Manfaat riset yang dikemukakm ta& merupakan acuan unhlk keperhran proposal 

riset pendahuhm. Dengan demikian maka aka. tejadi sinhonisasi antara riset 

pendahuhran dengan riset lanjutan. 

Selain m ~ 7 m s S i . n g  manfeat r k t  lanjutan yang drjadacan a c m  untuk 

pembuah proposal riset pendahuluan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah 

Eksistensi Tato Sebegai Salah Satu Karya Seni Rupa Tradisional 
Masyarnkat Mentawai. 

b. Judul riset lanjutan HB Tahun 1 997 - 1 999: 

Fungsi dan m a h  tato serta Implikasinya pada Perllaku kehidupan 
Sosial Budaya dalam Pembangunan 

c. Judul riset lanjutan RUKK Tahun 2001 - 2003 

Analisis Semiotik: Fungsi dan Makna Tato serta Implikasinya pPda 
Perilaku Kehidupan Sosiai Budaya Masyarakat Asli Suatn Kajian pada 
Masyarakat Asli Mentawai dan Kalimantan 

Banyak ha1 yang bisa dijadikan judul riset, hingga menjadi sesuatu yang 

"greget", artinya orang m embaca judulnya saja sudah tertarik Jadi judul 

dalarn proposal riset rnemiliki "daya tarik", dan menjadi pusat perhatian. 



Dalam mengemukakan problematik rket dalam proposal rkef hendahya 

mencerm&.adanya "benturan" dengan kepentingan dan kegun& riset. 

W d n y a  adalah agar problematik yang akan diseli- memang betul-betul 

memberikan altematifpem.&nnya, dan produk dari riset tersebut b&i' 
' 

berupa model, terapan, dan sebagainya. 
. . . . 

co~t~hproblcrnahi riset: 

Penelitian ini berbjuk untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan 
. . 

pembangunan pada masyarakat asli-tradisional di Kepulauan Mentawai 

Sumatera Barat, clan Day& di Kalimantan Barat. Dari hasil pengam& 

beberapa klan yang menghuni Pulau Siberut haentawai, dhemukan gejala- 

gejala yang sangat dilematis dakim pembangunan guna rnemngkatkan:&sf' . .'. 

hidup mas yardcat yang layak 

Pernbmgunan yang b e r a  selama ini dilaksanakan di Pulau Sibemt 

' Mentawai lewat j a b  atas - kekuasaan, tanpa mengilcut sertakan jehu bawah 

masymakat asli (tradisional). Kondisi yang demikian rnemuncukan gejala- 

gejale antara lam : (1) tidak dimanfaatkannya peranagket tatman hidup 

budaya masyarakat asli (tradisional) d a h  pembangunan, diantarinya adalah 

tato tradisional dengan bemgm motifnya merupaksn bahasa nrpa scbagr3i 

w a h a  k o m ~  lewat tanda-tanda garnbar b m p a  simbol s h u h  

kem asyarakatan, kepercayaan, ekonom i, kesehatan, tanda kenal " 

keteramphnikepiawaian seseorang (profesi) dm dekorasi tubuh; (2) clan 

Kata kunci dalarn problematik tersebut, adalah pembangunan yang dilemats, 

antara kekuasaan pemerintah dengan masyarakat asli (tradisioml). 

Problematik yang dikemukakan menggambarkan terjadinya "benturan" yang 

begitu "dahsyat", sehmgga mesti dicarikan solusmya. Untuk itu s o h i  yang 

dianggap tepat adalah m engadakan riset 



D. Prvduk Riset Pendahuluan 

Unhk m enentukan suatu produk riset itu , . berdaya guna, m a h  landasannya 

m engacu kepada karakr  ktik masing-masing rn anfaat riset (HB, RUKK, API, 

URGE). 

Contoh: 

Vturalisasi Struhr Pusat Ziarah Syech Burhanuddin Ulakam Pariaman 
dan Fengem bangannya untuk sebuah Taman Wisata ReIiius. -- 

sebagsi judul riset pendahuluan, maka yang dib- adalah bagaimana 

mencapai target khusus riset ini dengan mengunglcapkan hal-ha1 yang pshng 

ziarah. Dilanjutkan dengan upaya-upaya m engkmunikasikan hasil-hasil r k t  

ini dengan bentuk laporan riset serta memvisualisasikannya dalam bentuk peta 

dan maket. Melalui beberapa kajian secara konprehensif, sebgai dasar 

pem buatan desain pengem bangan tam an wisata r e b u s  clan pro@ pasamya. 

Produk riset p e n d a h h  dengan contoh di atas, baru paQ tahap model 

Untuk judul risct tadi dari pr& model rnenjadi terapan, rnaka 

dibuthkan wektu p a h g  tidak selama 4 tahun Karena waktunya be@ &a, 

dan dana yang culolp besar maks guna mewujudkan suatu gagasan di a&, 

j a h  yang me& c3tmnpuh &la. dcngsl me- riset lanjutan &&a 4 
. . 

tahun. 

Unbk m e n u  gagasan riset tersebut, maka metoda-metoda yang , , 

dgunakan Qlam k t  ini dan pengem- kawasan adalah nietoda, , 

geologis-Geografis (aspek l i n m ) ,  me* Historis-arkeolo@s, metoda , . 
. , 

Sosio-antropologk teknik perancangan tatapang dan arsitektur, met&. , .. 

Analisis Struklhrral (Sem iotika Fungsional), serts tehil~telcnik pem &an '. 

. . 
kom oditas Pariwisata. 

Hasil yang diharapkan secara ekonomi a h  dapat menmgkatkan devisa 

negara dan pendapatan masyarakat setempat, serta diharapkan dapat 

m eninmgka tkan pengetahuan ilm iah dan pengetahuan Agarna islam di 

Indonesia. 



Untuk itu dalam risct lanjutan (KB, RUKK, API, URGE dsb.),maka tin r&t 

yang dibutuhkan adalah dari berbagai &iph ilmu, sesuai dengan metoda 

k t  yang dpe&an dalam riset itu sendm. 

Contoh 2: 

Simbol Nelayan Tradisional dan Implikasinya pada Prilaku Kehidupan 
Sosial Budaya di Sepanjang Pantai Sumstera Barat . 

~ ' 

Sebagai proposal riset . pendahuhm, . maka lokasi yang dipilih c u l q  wilayah 

pantai yang ada di pewsisir selatm, problematik riset adalah, apa penyebab 

kern iskinan pada masyarakat nelayan tradisionsl. Ini bisa ditinjau dari 

berbagai aspek, tetapi bila jeli dalam memilih problematik dan judul yang 

"greget", bisa clikemukakan tentang hub- simbol nelayan tradisional ymg 

berbunyi "Ijuek-Ijuek T ali-Tali, Isuek-Isuek Kini-Kini" artinya bisa 
- 

diasurcslh simbol tersebut tidak memikirkan jangka panjang, maka untuk 

mengksji lebih jauh dapat dilakukaT1 dengan riset h ju tan  dengan proddqya 

sebagai model yang nantinya bka diberikan kcpada instmsi terkait s e w  . 

pengarnbil kebijakan dalam menangani kernirkinan masyarakat nelsyan 

Contoh: 3 

Penat- Scni Rakyat Gamat Sebagai Idontitas Budaya Kotamadya 

Proposal riset di atas, intinya berhjuan untuk mengungkspkm aspek historis, 

fungsional, estetis garnat clan menginvemrisasi unsur-unsur seni budaya di 

Kotamadya Padang yang dapat d igunhn  sebagai pendukung pengembangan, 

kesenian gamat. 

Untuk mengungkap berbagpi aqek yang ditelrti, riset ini memnggunakan 

metoda sejaah, metoda sejarah lisan, metoda antropologi dengan 

menggunakan t e W  observ& wawancara, snow ball, full participant. 

Gamat merupakan kesenian yang memiliki akar historis yang cukup kuat di 

Kotamadya Padang. Walaupun ada suatu falda yang menyebutkan bahwa 

gamat berasal dari musik Melayu Deli. &mat berfungsi sebagai hiburan dan 

tontonan, dalarn bidang seni tari gamat m e m u  tga ragam gerak baku, yaitu 



Mainang Pulau Kampai Serampang 12, dan Zapm yang ketiganya berpusat 

pada gerak tangan dan kaki 

Berdasarkan riset terhadap foIklor, berhasil ditemukan unsur seni gamat 

Kotamadya Padang yaitu; (1) dialek Padaw, (2) cerita rakyat Murang, (3) 

ternbang sindiran; (4) Busana Teluk Belanga (pria) dan busana Baju Kunrng 

(poerempan) dan (5) seni rakyat Kotmadya Padang. 

Gainat sebagai kesenian memiliki akar historis yang kuat, komep estetis dan 

urutan penyajian takntu yang berbeda dengan kesenian lam perlu Ilesbrikan 

dan dikembangkan, bahkan dapat dijadikan sebagai salah satu identitas 

Kotarnadya Padang dalarn bidang kesenian. 

Kesenian gam at terdiri dari seni musik, seni vokal, seni tan, clan seni law& 

yrrng bentuk aslinya sederhma narnun cukup berpeluang untuk hmbangkan.  ' . . 
. .. .. 

Target khusus rket mi adalah membuat model kemasan m a t  sebagai seni . . 

identitas seni budaya rnasyarakat Kotamadya Padang dan dapat dhawfaatlrw ' . 
untuk berbagai kcpcntjngan, scpcrti peri.wmta, men-a tarnu kchorma& 

pesta perbmjuh seni rakyat dan sebagamya. 

Contoh-contoh di a h  merupakan salah satu bagian dari kiat pew- . 
proposal riset Ianjutan, ywg b L  dim@--d.arah , - ,  

chi prod& risetnya. 1 iVln. WCGGRI ~ ~ f l f i ~ ~  I 
1 

Dm- sehkas pmgahan  risct y s i s a  dham* pada kegiatan 

semlok Penulisan Proposal riset Hf3 clan RUKK, di FBSS UNP ini. 

Sebagai saran yang bisa clikernddcan dalam semlok iri, adalah agar riset 
. . 

yang didanai lewat Lemlit UNP yang mini hendaknya menjadi maxi, yayitu 

dengan suah proses dari riset pendahuluan kemudian rnenjadi lanjutan. 

D e m h  terima kasih. 

Padang, 1 9 Februari 200 1 

* Ady Rosa pengajar pada Jurusan Seni Rupa FBSS UNP 
. . 

penehti utama HB tahun 1997 - 1 999 
penehi utama RUKK LIP1 KMNRT 2001 - 2003 
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DEPXRTElllEK PENDIDIIiMX NASIOXr41, 
LJNIVEKSITAS N EGEKI PADAN(; 
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FAKULTAS BAHASA SASTRA DAN SEN1 
Jl.Prof. DR. Hamka Kampus Selatan Air Tawnr Padane, 25131 Telp. 53363 

Nomor : 183/K12.1.4/TU/2001 
Hal. : hiohon Menjadi Narasumber 

Yth. Sdr. Dn-Ady Rosa, M.Sn. 
Dosen Jurusan Seni Rupa 
FBSS Universi tas Negeri Padang 
Padang 

Dengan hormat, 

Menindak lanjuti surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negzri Padang nomor: 
0188/Kl2.2/PG/2000 tanggal 23 Januclri 2001 tentang Tawran Penelitian Tahun 2002, 
dengan ini mohon kesediaan Saudara menjadi Narasumber pada acara Sernlok Penulisan 
Proposal Penzlitian Hibah Bersaing dan RUKK dengan materi "Kiat Penulisan Proposal 
Bidang Non Pendidikan untuk Penelitian Hibah Bersaing dan RUKK" yang akan 
dilaksanakan pada : 

Hari 1 Tanggal : Senin 1 19 Febl-uari 2001 
Pukul :10.00 s.d 12.00 IVIB. 
Tempat : Ruang Sidang FBSS 

Demikianlah, atas perhatian clan kerjasama Saudara diucapkan terirna kasih. 
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