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KATA PENGANTAR 
 
 

Seperti arsitektur yang akan membangun taman 
rumah tinggal diawali dengan membuat desain taman 

sebagai tolok ukur pelaksanaan pengerjaantaman, 

peneliti yang akan melakukan penelitian perlu 
menyusun rancangan penelitian sebagai pegangan dan 

pengarah dalam melaksanakan penelitian, sehingga 
penelitian dapat dilakukan dengan baik dan tentunya 

sukses, rancangan ini dikenal dengan proposal 
penelitian. Seorang peneliti yang tidak mengetahui 

dengan baik proses penyusunan proposal penelitian 

ibarat seorang asitektur yang tidak menguasai cara 
membuat desain dan membangun taman yang tentunya 

akan sulit meng-hasilkan taman yang indah dan 
berfungsi, maka peneliti pasti akan kesulitan 

melaksanaan penelitian dengan sebaik-baiknya. 
Penelitian yang dilakukan dengan benar akan 

menghasilkan ilmu baru atau memperkuat keilmuan 
yang sudah ada. 

Sementara itu, penelitian kompetitif bagi para 

dosen sangat penting dilakukan dalam rangka 
mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan 

pengembangan keilmuan. Dari penelitian tersebut, 
diharapkan perolehan temuan-temuan baru dalam 

upaya memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat. 
Disisi lain banyaknya penelitian yang dilakukan oleh 

para dosen, dapat meningkatan publikasi ilmiah yang 

berkualitas pada tingkat nasional dan internasional.  
Penyusunan buku yang berjudul Kunci Sukses 

Membuat Proposal Penelitian Kompetitif ini diharap-
kan dapat menambah semangat peneliti dan sekaligus 
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mening-katkan jumlah proposal penelitian kompetitif 

yang berhasil mendapatkan pendanaan dari lembaga pe-
nyandang dana, dan sekaligus meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan penelitian di lingkungan Universitas 
Mataram. 

Mataram,   April 2019 

 

Penulis 
  

Akhirnya buku ini telah selesai disusun, dan kami 
berharap buku sederhana ini dapat memenuhi fungsinya 
sebagai penyemangat sekaligus acuan dalam pem-
persiapkan sebuah proposoal penelitian kompetitif yang 
memenuhi syarat untuk dapat didanai.  Terima kasih 
kepada berbagai pihak yang telah membantu penyiapan 
dan penerbitan buku ini. 
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