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1 BAB I 
 

PENULISAN USULAN DAN HASIL PENELITIAN  
 

 

1. Penelitian Kuantitatif atau Nalar Deduktif-Hipotetikal 
 
1) JUDUL DAN ABSTRAK:  
 
JUDUL: judul penelitian harus spesifik, empirik, dan menampakkan konsep atau variabel 
yang akan diteliti. Spesifik, artinya tidak bersifat umum dan menimbulkan penafsiran ganda 
bagi pembacanya. Empirik, artinya dimungkinkan penjabarannya ke dalam variabel dan 
indikator sehingga data dapat dikumpulkan. Jumlah kata dalam judul maksimum 20 kata. 
 
ABSTRAK: abstrak ditulis secara ringkas, padat, dan jelas memaparkan empat komponen 
utama. 1) Konteks, yaitu beberapa studi/penelitian atau kajian sebelumnya yang relevan 
dengan topik penelitian yang diangkat penulis; 2) Problem, yakni kesenjangan akademik 
(academic gap) dari studi-studi sebelumnya yang akan diisi oleh penulis; 3) Pendekatan 
dan/atau metode penelitian. Penulis menuliskan dalam satu kalimat tentang pendekatan 
dan/atau metode penelitian yang digunakan; 4) Poin utama dan/atau ringkasan hasil/temuan 
penelitian. Pada bagian poin utama, penulis menunjukkan posisi hasil penelitian dalam 
perdebatan akademik atau riset-riset sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan 
kalimat-kalimat inti hasil penelitian, terutama kalimat-kalimat yang mengisi kesenjangan 
akademik dari penelitian-penelitian sebelumnya. Abstrak ditulis antara 100 hingga 150 kata, 
termasuk kata-kata kunci (keywords). Abstrak ditulis dalam dua versi bahasa, yaitu Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris. 
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2) Bab I PENDAHULUAN: bab ini terdiri dari: Latar Belakang Penelitian, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian dijelaskan sebagai berikut: 
 

Latar Belakang Penelitian: berisi uraian tentang teori yang relevan dengan masalah 
penelitian, menunjukkan perbedaan antara teori yang satu dengan yang lainnya sehingga 
peneliti dapat melihat adanya “sesuatu” dalam teori yang perlu dilengkapi (theory gap) 
melalui penelitian yang akan dilakukan. 
 
Latar belakang juga berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 
yang akan dilakukan, menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 
(research gap), sehingga peneliti dapat melihat “celah” yang akan menjadi kebaruan (novelty) 
dari hasil penelitian yang akan dilakukan.  
 
Latar belakang juga harus memuat fenomena atau peristiwa yang terjadi pada level lokal, 
nasional dan internasional terkait dengan masalah penelitian (empirical problems). Oleh 
karena itu peneliti membutuhkan data sekunder yang relevan untuk mendukung 
pentingnya penelitian tersebut dilakukan. 
 
Penyajian latar belakang harus dimulai dari informasi yang bersifat umum menuju 
informasi yang bersifat spesifik. Penyajian paragraf harus bersifat multireferences (satu 
paragraf harus memuat lebih dari satu sumber referensi). 
 
Perumusan Masalah Penelitian: rumusan masalah penelitian haruslah spesifik dan 
dapat diuji secara empirik. Spesifik, artinya dalam setiap masalah penelitian hanya 
menanyakan satu aspek tertentu.  Sementara dapat diuji secara empirik artinya bisa 
dioperasionalisasikan ke dalam variabel dan indikator penelitian.  
 
Menyatakan hubungan (korelasional, kausalitas) antara dua variabel atau lebih yang 
berorientasi pada suatu teori tertentu. Hal yang terakhir, masalah penelitian dinyatakan 
dalam bentuk kalimat tanya, misalnya: bagaimanakah, faktor-faktor apakah, sejauh 
manakah, dan sebagainya. 
 
Tujuan Penelitian: penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab masalah 
penelitian dan bukan untuk hal-hal lain di luar itu. Oleh karena itu rumusan tujuan 
penelitian haruslah mengacu pada rumusan masalah penelitian. Seharusnya, jika ada tiga 
rumusan masalah penelitian maka ada tiga pula rumusan tujuan penelitian. 
 
Pilihan kata kerja dalam tujuan harus dirumuskan mengacu pada jenjang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8 misalnya: menyusun, menciptakan, 
merumuskan, menghasilkan model, menganalisis, mengevaluasi dan lainnya.  
 
Harus dihindari penggunaan kata kerja mengetahui, memahami, dan yang lainnya yang 
tidak sesuai dengan level KKNI 8. 
Dalam penelitian hipotetikal atau explanatory research, tujuan penelitian lazimnya adalah 
menguji hubungan atau pengaruh antar-variabel yang terumuskan dalam hipotesis 
penelitian. 
 
Manfaat Penelitian: manfaat penelitian terdiri dari dua aspek: pertama, manfaat teoretis 
atau keilmuan, yaitu hasil penelitian yang berdampak pada pengayaan teori ilmu 
pengetahuan, baik dalam bentuk teori baru (konstruksi teori), merevisi atau memperkaya 
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teori yang sudah ada (rekonstruksi teori), dan atau menolak teori yang sudah ada baik 
secara keseluruhan maupun sebagian. 
 
Kedua, manfaat praktis (guna laksana), yaitu kemungkinan dampak yang dapat terjadi 
sebagai akibat penerapan temuan penelitian, atau manfaat yang bisa diterapkan oleh 
stakeholders (masyarakat, instansi pemerintah dan swasta) atas hasil penelitian tersebut. 
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3) Bab II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS:  

Judul Bab II dapat ditulis Kajian Pustaka, Tinjauan Pustaka, atau Kajian Teori 
 
Melalui kajian pustaka, diharapkan penelitian dapat mengetahui status dari masalah 
penelitian: Apakah sudah pernah diteliti orang lain atau belum? Mengetahui kemungkinan 
adanya masalah lain yang lebih menarik untuk diteliti, dan mengetahui dalil, konsep, teori, 
yang berkenaan dengan masalah penelitian.  
 
Oleh karena itu, dalam kajian pustaka hendaknya berisi uraian terinci dan diskusi 
(theoretical discussion) dari hasil-hasil penelitian terdahulu dengan menunjukkan perbedaan 
terhadap penelitian yang akan dilakukan, kajian atas teori dan konsep yang relevan dengan 
masalah penelitian. 
 
Penelitian kuantitatif hipotetikal membutuhkan suatu kerangka konseptual atau biasa pula 
disebut Kerangka Konsep, yang berisi ringkasan teori yang relevan dan menjadi dasar 
utama dari penelitian yang akan dilakukan. Memuat pernyataan proposisional atau 
hubungan antar-konsep penelitian, sehingga dapat digambarkan dalam suatu bagan alur 
dan menjadi pedoman dalam penyusunan hipotesis penelitian. Bagan alur yang telah 
disusun kemudian dijelaskan secara naratif. 
 
Hipotesis penelitian merupakan pernyataan dugaan tentatif tentang adanya hubungan 
kausal antara beberapa variabel. Hipotesis dapat dirumuskan dalam berbagai bentuk, 
yaitu: deskriptif, hipotesis argumentasi, hipotesis kerja, dan hipotesis nol atau hipotesis 
“statistik”. Menurut Richad Antinious (2003), hipotesis yang baik setidaknya memenuhi 
lima kriteria: 
1. Konsisten dengan pengetahuan terbaru 
2. Clear (the simple, the better). Hipotesis dinyatakan dengan jelas, dalam terminologi 

yang benar dan operasional 
3. Value-free (bebas nilai/objektif) 
4. Spesifik, menyatakan keadaan, perbedaan atau hubungan antara variabel yang 

diharapkan secara spesifik ataui secara eksplisit 
5. Dapat Diuji dengan metode yang tersedia yang dapat digunakan untuk mengujinya. 

 
Kerangka konsep dapat disajikan dalam bab tersendiri, misalnya Bab III. 



25 
 

 
 

 
4) Bab III METODE PENELITIAN: bab ini memuat: tempat dan waktu penelitian, 

jenis penelitian, konsep dan variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 
data, uji validitas dan reliabilitas, analisis data, dan jadwal penelitian. Penjelasan dari sub-
bab metode penelitian sebagai berikut 
 
Tempat dan Waktu Penelitian: sebutkan lokasi tempat penelitian dilakukan, dan alasan 
memilih lokasi penelitian tersebut dikaitkan dengan masalah penelitian. Pada penelitian 
lapangan perlu ditampilkan peta lokasi yang informatif, lengkap dengan skala dan arah 
mata angin. Waktu penelitian disampaikan secara lengkap mulai waktu pengambilan data 
sampai penyelesaian tesis dan publikasi. 
 
Jenis Penelitian: jelaskan pendekatan penelitian kuantitatif yang digunakan dalam 
penelitian dan justifikasi penggunaan jenis penelitian tersebut. Apakah jenis penelitian 
kuantitatif eksplanatif (korelasi, komparasi, regresi) atau kuantitatif deskriptif. Bagian ini 
juga dapat memuat penjelasan tentang unit analisis penelitian. 
 
Teori/Konsep dan Variabel Penelitian: Jelaskan teori atau konsep yang akan 
digunakan dalam penelitian. Sebutkan dan beri definisi konsep secara operasional (definisi 
operasional) dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Jelaskan indikator variabel 
tersebut dan kemudian sajikan dalam bentuk tabel yang memuat: konsep, variabel dan 
indikator penelitian. 
 
Populasi dan Sampel: bagian ini berisi uraian tentang siapa atau apa populasi penelitian, 
kriteria populasi tersebut atau populasi yang menjadi sasaran generalisasi (target population), 
bagaimana memilih anggota populasi menjadi anggota sampel (metode sampling yang 
digunakan), dan bagaimana peneliti menentukan jumlah sampel minimal yang harus 
diambil. 
 
Teknik Pengumpulan Data: jelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan dan 
maksud penggunaannya, dan bukan menjelaskan pengertian dari masing-masing teknik 
yang digunakan. 
 
Analisis Data: tulislah uji statistik dan metode analisis data yang digunakan serta alasan 
penggunaan uji statistik tersebut untuk menguji hipotesis penelitian.  
 
Uji Validitas dan Reliabilitas: tulislah rumus yang digunakan untuk pengujian validitas 
dan reliabilitas instrumen penelitian. Tentukan kriteria untuk pernyataan “valid” dan 
“reliabel” berdasarkan hasil perhitungan dari rumus tersebut. Jika menggunakan lebih dari 
satu sampel atau menggunakan kuesioner dalam waktu yang berbeda, maka harus 
menggunakan uji reliabilitas. 
 
Jadwal Penelitian: dekripsikan alokasi waktu yang digunakan dan rincian penggunaan 
waktu tersebut. Sajikan dalam bentuk tabel yang memuat: kegiatan dan waktu pelaksanaan 
masing-masing kegiatan. 
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5) Bab IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN: Pada penelitian lapangan bab ini 
memuat gambaran umum atau profil lokasi penelitian, karena itu judul bab ini dapat pula 
diganti dengan “GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN”. Deskripsi mencakup 
aspek-aspek pada lokasi penelitian yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian 
yang dilakukan di laboratorium atau tempat lain yang tidak memerlukan deskripsi rinci 
lokasi studi tidak perlu menyajikan Bab ini. Penulisan deskripsi lokasi penelitian atau 
gambaran umum lokasi penelitian seyogyanya memaparkan data dan fakta yang relevan 
dengan tema penelitian, sehingga bisa membantu penjelasan dan/atau analisis hasil 
penelitian. 
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6) Bab V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: hasil penelitian adalah 

penyajian dari keseluruhan data yang diperoleh peneliti selama proses penelitian 
berlangsung. Data yang disajikan meliputi data primer dan sekunder yang sesuai dengan 
rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, tata urutan penyajian data sebagai hasil 
penelitian harus mengacu pada tata urutan masalah penelitian. 

 
Pembahasan hasil penelitian berisikan diskusi antara data yang disajikan dengan teori yang 
disajikan dalam BAB II (KAJIAN PUSTAKA) dan juga perbandingan dengan hasil-hasil 
penelitian sebelumnya. Peneliti haruslah secara eksplisit dapat menyatakan apakah temuan 
penelitiannya merupakan: pengembangan teori (magister) atau teori baru, merevisi teori 
yang sudah ada, membatalkan teori lain, dan/atau menawarkan interpretasi baru 
(Doktor).  
 
Bagian hasil dan pembahasan dapat disajikan dalam bab terpisah atau disajikan dalam 
beberapa bab yang meliputi beberapa tahapan penelitian, kemudian ada bab pembahasan 
umum.  
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7) Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN: penyimpulan haruslah mengacu pada tujuan 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan bukanlah ringkasan dari bab-
bab sebelumnya, tetapi abstraksi dari hasil analisis dan pembahasan. Kesimpulan harus 
mampu menjawab pertanyaan “so what”, Apakah demikian adanya? (Maxwell, 1996; 
Alwasilah, 2015). Kesimpulan harus disajikan dalam bahasa yang singkat dan jelas, tidak 
perlu menampilkan lagi angka-angka hasil penelitian. Kesimpulan sebagiknya ditulis 
dengan bahasa yang berbeda dari pembahasan. Dengan kata lain, kesimpulan tidak 
sekadar mengulang pembahasan atau memendekkan hasil penelitian dan pembahasan.  
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2. Penelitian Kualitatif atau Nalar Induktif-Nonhipotetikal 
 

1) JUDUL DAN ABSTRAK: 
 
JUDUL: mencerminkan konsep dari gejala atau fenomena yang diteliti, dan bukan 
menggambarkan hubungan antar-variabel sebagaimana halnya dalam penelitian kuantitatif. 
Jumlah kata dalam judul maksimum 20 kata. 
 
ABSTRAK: abstrak ditulis secara ringkas, padat, dan jelas memaparkan empat komponen 
utama. 1) Konteks, yaitu beberapa studi/penelitian atau kajian sebelumnya yang relevan 
dengan topik penelitian yang diangkat penulis; 2) Problem, yakni kesenjangan akademik 
(academic gap) dari studi-studi sebelumnya yang akan diisi oleh penulis; 3) Pendekatan 
dan/atau metode penelitian. Penulis menuliskan dalam satu kalimat tentang pendekatan 
dan/atau metode penelitian yang digunakan; 4) Poin utama dan/atau ringkasan hasil/temuan 
penelitian. Pada bagian poin utama, penulis menunjukkan posisi hasil penelitian dalam 
perdebatan akademik atau riset-riset sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan 
kalimat-kalimat inti hasil penelitian, terutama kalimat-kalimat yang mengisi kesenjangan 
akademik dari penelitian-penelitian sebelumnya. Abstrak ditulis antara 100 hingga 150 kata, 
termasuk kata-kata kunci (keywords). Abstrak ditulis dalam dua versi bahasa, yaitu Bahasa 
Indonesia dan Bahasa Inggris. 
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2) Bab I PENDAHULUAN: bab ini terdiri dari: Latar Belakang Penelitian, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
 
Latar Belakang Penelitian: tidak terdapat perbedaan signifikan dengan riset kuantitatif, 
uraian latar belakang medeksripsikan teori yang relevan dengan masalah penelitian, 
sehingga dapat menjadi ancangan bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya.  
Perbedaannya, teori tidaklah menjadi acuan bagi perumusan suatu hipotesis yang akan 
diuji, tetapi ancangan dalam proses penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 
 
Latar belakang juga berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 
yang akan dilakukan, menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 
(research gap), sehingga peneliti dapat melihat “celah” yang akan menjadi kebaruan (novelty) 
dari hasil penelitian yang akan dilakukan.  
 
Latar belakang juga harus memuat fenomena atau peristiwa yang terjadi pada level lokal, 
nasional dan internasional terkait dengan masalah penelitian (empirical problems). Oleh 
karena itu peneliti membutuhkan data sekunder yang relevan untuk mendukung 
pentingnya penelitian tersebut dilakukan. 
 
Perumusan Masalah Penelitian: rumusan masalah penelitian haruslah spesifik dan 
dapat diuji secara empirik. Namun, dalam riset kualitatif rumusan masalah yang spesifik 
dan empiric bersifat fleksibel, artinya dapat diubah saat riset lapang, tergantung dari data 
dan konteks penelitiannya.  
Rumusan masalah tidak harus berorientasi pada suatu teori tertentu, karena tidak 
dimaksudkan untuk menguji teori. 
 
Tujuan Penelitian: penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab masalah 
penelitian, dan bukan untuk hal-hal lain di luar itu. Oleh karena itu rumusan tujuan 
penelitian haruslah mengacu pada rumusan masalah penelitian. Seharusnya, jika ada tiga 
rumusan masalah penelitian maka ada tiga pula rumusan tujuan penelitian.  
 
Pilihan kata kerja dalam tujuan harus dirumuskan mengacu pada jenjang Kerangka 
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 8 misalnya: mengungkap, menghasilkan 
preposisi, menjelaskan fenomena, mengevaluasi dan lainnya.  
 
Harus dihindari penggunaan kata kerja mengetahui, memahami, dan yang lainnya yang 
tidak sesuai dengan level KKNI 8. Dalam penelitian kualitatif nonhipotetikal, tujuan 
penelitian lebih diarahkan pada penemuan teori baru atau merevisi teori yang sudah ada 
berdasarkan hasil analisis data lapang. 
 
Manfaat Penelitian: manfaat penelitian terdiri dari dua aspek: pertama, manfaat teoretis 
atau keilmuan, yaitu hasil penelitian yang berdampak pada pengayaan teori ilmu 
pengetahuan, baik dalam bentuk teori baru (konstruksi teori), merevisi atau memperkaya 
teori yang sudah ada (rekonstruksi teori), dan atau menolak teori yang sudah ada baik 
secara keseluruhan maupun sebagian. 
Kedua, manfaat praktis (guna laksana), yaitu kemungkinan dampak yang dapat terjadi 
sebagai akibat penerapan temuan penelitian, atau manfaat yang bisa diterapkan oleh 
stakeholders (masyarakat, instansi pemerintah dan swasta) atas hasil penelitian tersebut. 
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3) Bab II KAJIAN PUSTAKA: melalui kajian pustaka, diharapkan penelitian dapat 

mengetahui status dari masalah penelitian: Apakah sudah pernah diteliti orang lain atau 
belum? Mengetahui keterkaitan penelitian yang dilakukan dengan teori-teori yang dikaji, 
sehingga dapat menjadi acuan dalam proses penelitian dan pembahasan hasil penelitian.  

 
4) Bab III METODE PENELITIAN: bab ini memuat: lokasi dan situs penelitian, jenis 

penelitian, pernyataan tentang fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik 
pengumpulan data, uji keabsahan data, analisis data, serta jadwal penelitian. 
 
Lokasi dan Situs Penelitian: sebutkan lokasi tempat penelitian dilakukan, dan alasan 
memilih lokasi penelitian tersebut dikaitkan dengan masalah penelitian. Juga jelaskan 
tetang situs penelitian, yaitu tempat yangg spesifik dimana peneliti menangkap fenomena, 
melakukan wawancara, mengumpulkan dokumen. Misalnya ruang kerja, ruang data, gardu 
siskamling, di sawah, di bahwa jembatan, pinggir jalan, dan sebagainya.  
 
Jenis Penelitian: jelaskan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam 
penelitian dan justifikasi penggunaan jenis penelitian tersebut. Misalnya, etnografi, 
fenomenologi, studi kasus, etnometodologi, dan jenis lainnya.  
 
Fokus Penelitian: pernyataan tentang fokus penelitian mengacu pada rumusan masalah 
penelitian. Melalui perumusan fokus yang terinci akan sangat membantu peneliti 
mengumpulkan data lapang. Fokus penelitian dapat diawali dengan mengungkapkan 
kalimat pernyataan yang mengacu pada suatu gejala atau fenomena tertentu yang menjadi 
“pembatas” dalam penelitian.  
Dalam pernyataan fokus, peneliti dapat saja mengungkap pernyataan dugaan (hipotesis 
kerja) yang dapat memandu peneliti dalam mengumpulkan data lapang, merumuskan 
proposisi dan atau menemukan model. 
 
Sumber Data: memuat penjelasan tentang cara peneliti menentukan informan penelitian, 
baik itu informan kunci (key informan) dan informan lainnya yang menjadi sumber data. 
Termasuk pula dalam bagian ini, cara peneliti menentukan peristiwa yang diobservasi, dan 
dokumen yang dipilih untuk dijadikan bahan kajian atau data penelitian. 
 
Teknik Pengumpulan Data: jelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan dan 
maksud penggunaannya, dan bukan menjelaskan pengertian dari masing-masing teknik 
yang digunakan. Bagimana peneliti menerapkan teknik observasi, wawancara, 
dokumentasi, atau teknik pengumpulan data lainnya, misalnya: kinesics, streetethnography, 
ethnographic interviewing, elite interviewing, focus group innterview (FGI), dan teknik lainnya. 
 
Analisis Data: tulislah metode analisis data yang digunakan dan alasan kesesuain memilih 
metode tersebut untuk menganalisis data penelitian yang dikumpulkan. Tidak tertutup 
kemungkinan untuk menggunakan metode analisis data yang berbeda untuk masalah 
penelitian yang berbeda. 
 
Uji Keabsahan Data: mendeskripsikan tentang bagaimana peneliti menggunakan standar 
penilaian data kualitatif, yang terdiri dari: standar kredibilitas, transferabilitas, 
dependabilitas, konfirmabilitas dan standar penilain data yang lainnya. Apa yang akan dan 
telah dilakukan sehubungan dengan penggunaan standar-standar tersebut. 
 
 



25 
 

 
 

Jadwal Penelitian: dekripsikan alokasi waktu yang digunakan, dan rincian penggunaan 
waktu tersebut. Sajikan dalam bentuk tabel yang memuat: kegiatan dan waktu pelaksanaan 
masing-masing kegiatan. 

 
5) Bab IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN: bab ini memuat gambaran umum atau 

profil lokasi penelitian, karena itu judul bab ini dapat pula diganti dengan “GAMBARAN 
UMUM LOKASI PENELITIAN”. Deskripsi mencakup aspek-aspek pada lokasi 
penelitian yang relevan dengan masalah penelitian, terutama berkenaan dengan konteks 
dari lokasi, sehingga pembaca memperoleh gambaran tentang “latar” dimana penelitian 
tersebut dilakukan. Selain itu, penulisan deskripsi lokasi bisa disesuaikan dengan rumusan 
masalah dan tujuan penelitian agar hasil penulisannya bisa digunakan untuk membantu 
melakukan analisis dan menjelaskan fenomena yang diteliti. 

 
6) Bab V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: hasil penelitian adalah 

penyajian dari keseluruhan data yang diperoleh peneliti selama proses penelitian 
berlangsung. Data yang disajikan meliputi data primer dan sekunder, yang sesuai dengan 
fokus penelitian. Oleh karena itu tata urutan penyajian data sebagai hasil penelitian harus 
mengacu pada tata urutan fokus penelitian. 
 
Pembahasan hasil penelitian berisikan diskusi antara data yang disajikan dengan teori yang 
disajikan dalam BAB II (KAJIAN PUSTAKA) dan juga perbandingan dengan hasil-hasil 
penelitian sebelumnya. Peneliti haruslah secara eksplisit dapat menyatakan apakah temuan 
penelitiannya merupakan: teori baru, merevisi teori yang sudah ada, membatalkan teori 
lain, dan atau menawarkan interpretasi baru. Begitu pula dengan temuan berupa model, 
dapat digambarkan dalam bentuk model system (input, proses, output), baik model 
temuan (existing model) maupun model yang direkomendasi (recommended model). 
 
Bagian hasil dan pembahasan dapat disajikan dalam bab terpisah atau disajikan dalam 
beberapa bab yang meliputi beberapa tahapan penelitian, kemudian ada bab pembahasan 
umum.  

 
7) Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN: penyimpulan haruslah mengacu pada tujuan 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan bukanlah ringkasan dari bab-
bab sebelumnya, tetapi abstraksi dari hasil analisis dan pembahasan. Kesimpulan harus 
mampu menjawab pertanyaan “so what”, Apakah demikian adanya? (Maxwell, 1996; 
Alwasilah, 2015). 
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Sitasi Dalam Kajian Pustaka 
 
Penjelasan tentang Sitasi 
Sitasi adalah suatu prosedur yang menunjukkan tentang tata cara mengutip pendapat orang 
lain atau suatu sumber dengan maksud mengenalkan dan menyatakan pengakuan atas hak-
hak kekayaan intelektual dari penulis yang menjadi sumber kutipan. Sitasi merupakan suatu 
masalah etika dan upaya untuk mencegah plagiarisme. Sebagaimana dinyatakan Alwasilah, 
“Citations are used to recognize and acknowledge the intellectual property rights of authors. They are a matter 
of ethics and a defense against plagiarism”. (Alwasilah, 2015:24).  

 
Terdapat dua bentuk sitasi, yaitu Integral Citation dan Non-Integral Citation. Integral Citation, 
adalah sitasi yang ditulis dengan nama pakar ditulis langsung dalam kalimat dan diakhiri 
dengan penulisan tahun dalam tanda kurung. Kutipan ini memiliki efek author-prominent yang 
secara tidak langsung menonjolkan pendapat pakar yang dikutip. Sementara Non-Integral 
Citation, adalah sitasi yang ditulis dengan mendahulukan kutipan, biasanya dalam bentuk 
parafrase, lalu diakhiri dengan nama penulis dan tahun dalam tanda kurung. Kutipan ini 
memiliki efek research-prominent yang menonjolkan informasi yang mendukung penelitian. 
1) Contoh Integral Citation: Dye (1995), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever 

governments choose to do or not to do, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh 
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. 

2) Contoh Non-Integral Citation: dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah 
hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh 
tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-
permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara 
diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan 
hal tersebut, Mustopadidjaja mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu keputusan 
yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu 
kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan”.  (Mustopadidjaja, 2002). 

 
Mahasiswa disarankan untuk menggunakan Non-Integral Citation, karena selain bersifat 
research prominent, peneliti juga memiliki ruang untuk mengemukakan pendapatnya tanpa 
terlalu “tergantung” pada teori dari pakar yang dikutip. Namun demikian, Integral Citation 
juga dapat digunakan sesuai dengan konteks tulisan, namun tidak terlalu banyak dan 
dominan. 

 
Jenis-jenis Sitasi 
1) Quotasi, yaitu mengutip secara langsung tanpa mengubah satu kata pun dari kata-kata 

pengarang. Kutipan diletakkan di antara tanda petik (“) jika panjang kutipan kurang dari 
lima baris, dan diketik satu spasi jika lima baris atau lebih. Kutipan yang panjangnya lima 
baris atau lebih biasanya diberi penanda paragraph baru dan diketik menjorok sejajar 
dengan paragraph. 
 
Contoh Quotasi (1): 
Menurut Siagian (1993:21), efektivitas sebagai suatu orientasi kerja mencakup empat 
aspek, sebagai berikut: 
 
“efektivitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal, yaitu: 
1) sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dapat digunakan sudah ditentukan dan 

dibatasi; 
2) jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan telah ditentukan; 
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3) batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan; dan 
4) tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan”. 

 
Contoh Kuotasi (2): 
Menurut Nugroho (2014:174), “administrasi publik adalah koordinasi dari upaya 
individu dan kelompok untuk menjalankan kebijakan publik yang berarti menyangkut 
kegiatan sehari-hari dari sebuah pemerintah (government)”; 
 

2) Paraphrase, yaitu mengutip seluruh isi bacaan dengan menggunakan kata-kata sendiri. 
Berapapun panjang kutipan diketik dua spasi dalam naskah tanpa tanda kutip.  
Contoh Paraphrase: 
Tujuan dilaksanakan suatu kebijakan tertentu dalam administrasi publik adalah untuk 
mencapai suatu tingkat kefektifan tertentu. Menurut Siagian, efektivitas sebagai suatu 
orientasi kerja dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: (1) efektivitas dalam penggunaan 
sumberdaya yang tersedia, baik berupa dana, sumberdaya manusia maupun sarana dan 
prasarana; (2) efektivitas dalam hal jumlah dan kualitas barang dan atau  jasa yang 
dihasilkan; (3) efektivitas dalam penggunaan waktu untuk mengahasilkan barang dan 
atau jasa tersebut; dan (4) efektivitas dilihat dari penggunaan metode atau prosedur 
untuk menghasilkan barang dan atau jasa. (Siagian, 1993:21); 

 
3) Ikhtisar atau Summary, yaitu mencatat sinopsis atau kependekan dari seluruh pemikiran 

yang ada dalam bacaan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sama dengan 
paraphrase, dalam naskah kutipan diketik dua spasi. 

 
Contoh Ikhtisar: 
Efektivitas sebagai suatu orientasi kerja, menyangkut empat hal, yaitu: (1) penentuan 
sumberdaya; (2) penentuan jumlah dan mutu barang atau jasa; (3) penetapan batas 
waktu; dan (4) penetapan prosedur kerja. (Siagian, 1993:21); 
 

4) Precis (baca: praisi), adalah pemendekan yang lebih padat daripada summary, ditulis 
dengan menggunakan kata-kata sendiri, tetapi tidak keluar dari ide pokok penulis yang 
dikutip. Dalam naskah diketik dua spasi. 
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Contoh Precis: 
Salah satu unsur dari efektivitas sebagai suatu orientasi kerja adalah penetapan prosedur 
kerja. (Siagian, 1993:21). 
 

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam sitasi: 
1) Nama penulis atau sumber ditulis menggunakan nama akhir (last name) tanpa gelar, 

diikuti dengan tahun publikasi; 
2) Jika sitasi merupakan kutipan langsung (integral citation: quotasi), maka nomor halaman 

harus dicantumkan, ditulis setelah tahun publikasi dengan pemisah titik dua (“:”);  
3) Jika nama penulis lebih dari satu orang, nama penulis kedua, ketiga, dan seterusnya 

dapat diganti dengan “et al.”, ditulis setelah nama penulis utama. Jangan menggunakan 
“dkk.”, karena tidak standar; 
Contoh: Menurut Fisher, et al. (2001:12), “... model proses kebijakan terdiri dari tujuh 
tahap: kecerdasan, promosi, rumusan, seruan, penerapan, penghentian, dan penilaian”; 

4) Indentifikasi nama penulis utama dapat dilakukan dengan melihat susunannya pada 
kulit luar buku. Jika ditulis horizontal (mendatar), maka nama di sebelah kiri adalah 
penulis utama, dan jika ditulis veritikal, maka nama penulis paling atas adalah penulis 
utama; 

5) Jika sumber kutipan lebih dari satu orang, maka nama penulis atau sumber ditulis 
semuanya dengan pemisah titik koma (“;”), dengan urutan tahun publikasi yang lebih 
tua ditulis pada urutan pertama;  
Contoh: ilmu kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat multidimensional, 
baik dilihat dari pendekatan teoretik maupun praktik. Hal ini dikarenakan setiap 
fenomena sosial dan politik yang terjadi tidak mungkin hanya dianalisis dari satu 
perspektif teoretis tertentu atau disiplin ilmu tertentu saja, melainkan harus menyertakan 
berbagai disiplin ilmu agar diperoleh pemahaman yang komprehensif atas fenomena 
tersebut. (Nugroho, 2014; Fisher, et al., 2015). 
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Menulis Daftar Pustaka (Bibliografi) 
 
Penulisan Daftar Pustaka 
Penulisan daftar pusataka dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
1) nama penulis, tahun publikasi, judul publikasi, tahun publikasi dan nama penerbit, 

ditulis dalam urutan: last name, koma, first name, spasi, middle name, koma, tahun penerbitan, 
titik, judul lengkap buku (tiap permulaan katadimulai dengan huruf besar sesuai kaidah 
baku dalam bahasa Indonesia, dan ditulis miring), titik, tempat penerbitan, titik dua, 
nama penerbit, titik; 

2) jika nama akhir (last name) tidak dapat dipastikan maka disarankan untuk menanyakan 
kepada pustakawan, atau dengan melacak kebiasaan dalam penulisan nama akhir dari 
penulis yang bersangkutan; 

3) untuk karangan di dalam buku, majalah, koran, makalah, fotokopi (mimeograf); judulnya 
tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diapit dengan tanda petik (“); 

4) setiap sumber diketik satu spasi, dan untuk baris kedua, ketiga, dan seterusnya diketik 
menjorok ke dalam tujuh ketukan atau satu setengah tap-stop; 

5) antara satu sumber dengan sumber yang lain diberi jarak dua spasi; 

6) nama penulis atau sumber ditulis dalam urutan abjad, ascending (A  Z); 
7) daftar pustaka dimuat pada halaman baru, diberi judul “DAFTAR PUSTAKA”, ditulis 

huruf kapital dan diletakkan pada posisi tengah halaman; 
8) tidak ada sub-judul dalam DAFTAR PUSTAKA, jadi tidak diperkenankan menulis sub-

judul, misalnya: Buku Teks, Jurnal, dan sebagainya; 
9) jika nama penulis atau sumber lebih dari satu, maka semua nama atau sumber ditulis 

lengkap dengan pemisah menggunakan kata sambung: “dan”, tidak diperkenankan 
mengganti dengan “et al.”.  
Contoh: Fisher, Frank dan Miller, Gerald J., dan Sidney, Mara S., 2015.  

(8) Jika nama sumber sebelumnya persis sama dengan nama sumber berikutnya, maka 
sumber tersebut tidak perlu ditulis ulang, tetapi diganti dengan garis putus-putus 
sebanyak lima belas ketukan; 
Contoh:  
Dwiyanto, Agus, 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. 
 
---------------, 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. 

(9) Jika sumber yang samamemiliki publikasi lebih dari satu, dan tahun publikasinya sama, 
maka hendaknya tahun publikasi dibedakan menggunakan abjad (a, b, c, dan 
seterusnya), dan ditulis subscript di sebelah tahun publikasi tanpa spasi. Contoh: 2005a, 
2005b; 

(10) Jika penulis adalah editor atau penyunting dari buku sumber, maka setelah nama penulis 
ditulis “ed.” untuk satu penyunting dan “eds.” Untuk lebih dari satu penyunting, 
diletakkan di dalam tanda kurung. Contoh: Mubyarto, (ed.), 1995. Singarimbun, Masri, 
dan Effendi, Sofian, (eds.), 1989. 

(11) Jika dalam judul publikasi terdapat sub-judul, maka antara judul utama dengan sub-judul 
dipisah oleh titik dua (“:”). Contoh judul publikasi: Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, 
Akibat, dan Prospek Pemberantasan. 

(12) Sumber yang tidak diketahui tahun publikasinya, penulisannya diganti dengan n.d. 
Contoh: Kemendagri, n.d.  
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Penulisan daftar pustaka yang dibagi menurut kategori sumbernya. 
1) Buku dengan Satu Pengarang atau Lebih 

Faisal, Sanapiah, 1990. Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang: Yayasan 
Asah Asih Asuh (YA3 Malang). 

 
Jatman, Darmanto, 1996. Perilaku Kelas Menengah Indonesia. Yogyakarta: Yayasan 

Bentang Budaya. 
 
Lincoln, Yvonna S., dan Guba, Egon G., 1984. Naturalistic Inquiry. USA: Sage 

Publications. 
 
Hakim, Abdul, dan Kumadji, Srikandi, 1996. Pengantar Statistika. Surabaya: Citra 

Media. 
 
2) Buku Terjemahan 

Weber, Max, 1947. The Theory of Social and Economic Organization. Diterjemahkan oleh 
A.M. Henderson dan Talcott Parsons. New York USA: Oxford University 
Press. 

 
Giddens, Anthony, dan David Held, 1987. Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai 

Kelompok, Kekuasaan dan Konflik. Diterjemahkan oleh Vedi R. Hadiz. Jakarta: 
CV Rajawali. 

 
3) Buku Suntingan (Satu atau Lebih Penyunting) 

Mubyarto, (ed.), 1995. Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kehidupan Golongan 
Berpendapatan Rendah. Bangi Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

 
Harahap, Sofyan S., (ed.), 2003. Pelajaran dari Krisis Asia. Jakarta: Pustaka Quantum. 
Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian, (eds.), 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: 

LP3ES. 
Wijayanto, dan Zachrie Ridwan, (eds.), 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, 

dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 
 

 
4) Karangan dalam Buku 

Geertz, Clifford, 1971. “Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight”. In Clifford 
Geertz, (ed.), Myth, Symbol and Culture. New York-USA: W.W. Norton and 
Company Inc. 

 
Mazumdar, Dipak, 1985. “Sektor Informal di Kota: Analisis Empiris terhadap Data 

dari Berbagai Negara di Dunia Ketiga”. Dalam Chris Manning, dan 
Tadjuddin Noer Effendi, (eds.), Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di 
Kota. Jakarta: PT Gramedia. 

 
Giddens, Anthony, 1987. “Structuralism, Post-Structuralism and the Production of 

Culture”. In A. Giddens and J.H. Turner (eds.). Social Theory Today. Stanford, 
Calif.: Stanford University Press.  

 
5) Karangan dalam Surat Kabar (Artikel) 

Soedirman, Basofi, 1997. “Riset PT untuk Gerakan Desa Binaan”. Jawa Pos, 21 
November 1997. 
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6) Karangan dalam Majalah 

Soetrisno, Loekman, 1984. “Pergeseran dalam Golongan Menengah di Indonesia”. 
Prisma, No.2, hal.23-29, Februari 1984. 

 
7) Karangan dalam Jurnal 

Marzali, Amri, 1993. “Beberapa Pendekatan dalam Kajian tentang Respon Petani 
terhadap Tekanan Penduduk di Jawa”.  Dalam  JIIS:Jurnal Ilmu-ilmu 
Sosial,tanpa nomor, hal.39-51, 1993. 

 
Goode, William J., 1960. “A Theory of Role Strain”. In American Sociological Review 

25:483-496. 
 
8) Skripsi, Tesis dan Disertasi 

Swasono, Meutia Farida Hatta, 1974. Generasi Muda Minangkabau di Jakarta: Masalah 
Identitas Suku Bangsa. Skripsi Sarjana, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 
Jakarta. 

 
Hakim, Abdul, 1993. Perbedaan Pola Migrasi dan Tingkat Mobilitas Dilihat dari Faktor-

faktor Determinan Integrasi Sosial. Tesis Magister Sains, Program Pascasarjana 
Universitas Padjadjaran, Bandung. 

 
Simuh, 1983. Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita: Suatu Studi terhadap Serat 

Hidayat Jati. Disertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 
 
9) Laporan yang Tidak Dipublikasikan 

Hakim, Abdul, 1994. Migran Cina di Kotamadya Malang. Laporan Penelitian untuk The 
Toyota Foundation, Malang. 

 
Oey, Mayling dan Ketut S. Astika, 1978. Social and Economic Implication of Transmigration 

in Indonesia: A Policy-Oriented Review and Synopsis of Existing Research. Laporan 
Penelitian untuk Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, FE-UI, 
Universitas Indonesia, Jakarta. 

 
10) Makalah yang Tidak Dipublikasikan 

Hakim, Abdul, 1992. “Migrasi Interurban Etnik Cina dan Implikasinya terhadap 
Daerah Tujuan: Suatu Perspektif Sosiologis dalam Pengkajian tentang 
Penduduk di Indonesia”. Mimeo, makalah disampaikan pada Seminar 
Nasional Ikatan Sosiologi Indonesia, Bandung, 7-9 Desember 1992. 

 
11) Publikasi Lembaga atau Organisasi 

Sekretariat Jenderal MPR-RI, 1983. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia. Jakarta. 

 
Departemen Pertambangan RI, 1979. Pertambangan Indonesia 1979. Jakarta. 
 
Bank Dunia, 1984. Laporan Pembangunan Dunia 1983. Diterjemahkan oleh Pandam 

Guritno, UI-Press, Jakarta. 
 
12) Berita dalam Surat Kabar 

Antara, Kompas, 29 Desember 1983, hal.2, kolom 5-6. 
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Berita Buana, Tajuk Rencana, 28 Desember 1983, hal.2, kolom 1-2. 
 

13) Undang-undang dan Peraturan Lainnya 
Direktorat Jenderal Pajak, n.d. Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta. 
 
Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1977a. Petunjuk Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan Berwawasan Kemitrasejajaran dengan Pendekatan Jender. 
Jakarta. 

 
Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

 
14) Rujukan Elektronik 

Boon, J., 2003. “Anthropology of Religion”. Melalui http://www.               
indiana.edu/~wanthro/religion.htm [10/05/03]. 

Kawasaki, Jodee L., and Matt R. Rayeb, 1995. “Computer-Administration Surveys in 
Extension”, Journal of Extension 33 (June) E~Journal on-line. Melalui 
http://www.jou.org/ june33/95.htm [06/17/00]. 

 
Telkom Indonesia, 2013. “Annual Report of PKBL: Partnership Program and 

Community Development”. Melalui www.telkom.co.id. [12/06/2015] 
 
 
 



25 
 

 
 

Mengetik Tabel dan Gambar 
 
Pengetikan tabel dan gambar hendaknya memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
1) nomor tabel dan gambar ditulis mengikuti nomor Bab. Misalnya: Tabel 1 pada Bab IV, 

ditulis Tabel 4.1; Gambar 2 pada Bab II, ditulis Gambar 2.2; 
2) nomor dan judul tabel ditulis di atas tabel, berjarak satu setengah spasi dari garis atas 

tabel. Sedangkan nomor dan judul gambar ditulis di bawah gambar dengan jarak dua 
spasi dari batas bawah gambar; 

3) judul tabel dan judul gambar dicetak tebal, dan diketik satu spasi; 
4) tabel dan gambar yang bukan merupakan data primer harus diberi sumber yang jelas dan 

lengkap; 
5) jika penulis memodifikasi tabel dan gambar dari sumber aslinya, maka harus diberi 

keterangan tentang adanya modifikasi; 
6) sumber dan keterangan ditulis di bawah tabel atau di bawah gambar dan diketik satu 

spasi; 
7) tabel atau gambar yang merupakan data primer, tidak perlu ditulis sumber dari tabel dan 

gambar tersebut; 
8) jarak antara tabel atau gambar dengan baris terakhir ketikan dan baris di bawah tabel 

atau gambar masing-masing tiga spasi; 
9) batas tepi kiri dan tepi kanan tabel atau gambar tidak boleh melebihi margin kanan dan 

kiri page setup yang telah ditentukan, jadi harus justify atau rata tepi kiri dan rata tepi 
kanan; 

10) tulisan dalam tabel dan gambar dapat menggunakan jenis font dan ukuran yang berbeda 
dengan jenis dan ukuran font naskah tesis. 

 
 
Contoh Tabel: 

--------------------------------- baris terakhir ketikan di atas tabel ---------------------------- 
 
 

Tabel 1.1 Daftar Pejabat Daerah yang Terlibat Korupsi Selama Tahun 2004 sampai dengan 
Februari 2013 

No. Pejabat yang Terlibat Jumlah (orang) 

1. Gubernur 21 

2. Wakil Gubernur 7 

3. Bupati 156 

4. Wakil Bupati 46 

5. Walikota 41 

6. Wakil Walikota 20 

7. DPRD Prop 2545 

8. DPRD Kab/Kota 431 

9. Aparatur Birokrasi 1221 
Sumber: Rakyat Merdeka on line, 14 Februari 2013. 

 

---------------------------------------- baris di bawah tabel --------------------------------------- 
 
 
 

1,5 spasi 

1,5 spasi 
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Contoh Gambar: 

--------------------------------- baris terakhir ketikan di atas gambar ------------------------- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 Alur Pendaftaran Kartu BPKMS 
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta, Dokumen BPKMS Tahun 2014. 

 

 
---------------------------------------- baris di bawah gambar ------------------------------------ 
 

KPPT memvalidasi berkas 
berdasarkan database Bappeda Kartu BPMKS 

sesuai 

Home visit 

Tidak sesuai 

Orang Tua Siswa Syarat: 
a. Kartu Keluarga Kota 

Surakarta 
b. KTP Kota Surakarta 

RT/RW/Kelurahan 
Mendapatkan: 
Siswa tidak mampu; 
Surat keterangan tidak mampu 
Siswa mampu 
Surat keterangan domsiisli 

Surat keterangan sekolah: 
Menerangkan bahwa siswa 
bener-bener sekolah 

KPPT Kota Surakarta; 
Membawa berkas: 
KK (asli) 
KTP Orangtuwa/wali (asli) 
Surat keterangan kelurahan 

1,5 spasi 

1,5 spasi 

2 spasi 
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BAB II 
Komponen Usulan dan Hasil Penelitian 

 
Komponen  pada usulan dan hasil penelitian Tesis ada perbedaan pada bagian awal dan 
bagian akhir seperti tampak pada tabel berikut  

 
Tabel 2.2 Perbedaan Komponen Usulan dan Hasil Penelitian Tesis  

 

Bab  USULAN/PROPOSAL Bab HASIL  

 SAMPUL  SAMPUL 

 HALAMAN JUDUL  HALAMAN JUDUL 

 LEMBAR PENGESAHAN  LEMBAR PENGESAHAN 

 -  PERNYATAAN ORISINALITAS 

 -  MOTTO 

 -  PERSEMBAHAN  

 -  RIWAYAT HIDUP PENULIS  

 -  UCAPAN TERIMAKASIH 

 
-  

RINGKASAN (BAHASA 
INDONESIA) 

 -  SUMMARY (BAHASA INGGRIS) 

 KATA PENGANTAR  KATA PENGANTAR 

 DAFTAR ISI  DAFTAR ISI 

 DAFTAR TABEL  DAFTAR TABEL 

 DAFTAR GAMBAR  DAFTAR GAMBAR 

 DAFTAR LAMPIRAN   DAFTAR LAMPIRAN 

 -  DAFTAR SIMBOL 

 -  SINGKATAN 

 -  DEFINISI 

Bab I PENDAHULUAN  BAB I PENDAHULUAN 

Bab II TINJAUAN PUSTAKA BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab III METODE PENELITIAN Bab III METODE PENELITIAN 

  Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

  Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

 DAFTAR PUSTAKA  DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN   LAMPIRAN  

 

Contoh format penulisan bagian awal usulan dan laporan tesis dapat dilihat pada Lampiran 1-
20. Borang penilaian Tesis dan Kegiatan Akademik Terstruktur Penunjang Disertasi 
(KATPD) dilampirkan agar mahasiswa dapat menyusun usulan, hasil penelitian Tesis dan 
tugas KATPD dengan sebaik-baiknya mengacu pada borang tersebut.  
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Bahan dan Pengetikan 
 
Kertas 
Naskah tesis dicetak menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4. Apabila terdapat gambar 
yang menggunakan kertas yang berukuran lebih besar dari A4, hendaknya dilipat dengan 
aturan yang berlaku 

 
Jenis Huruf 
Naskah Tesis diketik dengan komputer dengan huruf (font) dari keluarga Sans-Serif (contoh: 
Arial) 11 cpi (11 huruf/character per inchi) atau 28-30 baris per halaman. 

 
Margin 
Batas pengetikan 4 cm dari sisi atas dan kiri kertas, 3 cm dari batas sisi bawah dan kanan 
kertas. Pengecualian untuk bab baru yaitu 4 cm dari sisi atas kertas. 

 
Format 
Setiap memulai alinea baru, kata pertama diketik ke kanan masuk lima ketukan. Setelah tanda 
koma, titik koma dan titik dua diberi jarak satu ketukan (sebelum titik dua tidak diberi spasi), 
setelah tanda titik untuk kalimat baru, diberi jarak dua ketukan. Setiap bab dimulai pada 
halaman baru dengan nomor halaman ganjil, diketik dengan huruf kapital diletakkan di 
tengah-tengah bagian atas halaman. Sub-bab diketik di pinggir sisi kiri halaman, dengan huruf 
kecil kecuali huruf pertama pada setiap kata diketik dengan kapital, pemutusan kata dalam 
satu baris kalimat harus mengikuti kaedah bahasa Indonesia yang baku dan benar 

 
Spasi 
Jarak antara baris dalam teks sebesar 1,5 (satu setengah) spasi. Jarak antar baris dalam kalimat 
judul, sub judul, sub bab, judul tabel dan judul gambar serta ringkasan/summary diketik 
dengan jarak satu spasi. 

 
Penomoran Bab, Anak Bab dan Paragraf 

1) penomoran bab menggunakan angka Romawi kapital di tengah halaman (misalnya 
BAB I) tanpa bold; 

2) penomoran sub bab menggunakan angka arab diketik pada pinggir sebelah kiri 
(misalnya 2.1, 2.2 dst) 

3) penomoran anak sub bab disesuaikan dengan nomor bab (misalnya 2.1.1, 2.1.2 dst); 
4) penomoran bukan sub bab dilakukan dengn angka arab dan tanda kurung, misalnya 1), 

2) dst. Untuk anak sub bab bukan sub bab adalah (1), (2) dst 
 

Nomor Halaman 
Bagian awal kegiatan ilmiah diberi nomer halaman dengan menggunakan angka kecil romawi 
(i, ii, iii, dan seterusnya), ditempatkan pada sisi tengah bawah halaman. Khusus bagian awal 
utama kegiatan ilmiah, pemberian nomer halaman dimulai dari bagian pendahuluan. Untuk 
bagian utama dan bagian akhir Kegiatan Ilmiah, pemberian nomor halaman berupa angka 
yang diletakkan pada tengah bawah dan halaman selanjutnya diletakkan di kanan atas. 

 
Jumlah Kata 
Untuk mendorong penulisan tesis yang ringkas, padat, dan jelas (concise), maka harus 
ditentukan batasan jumlah kata. Jumlah kata untuk keseluruhan tesis mulai dari judul 
hingga kesimpulan berjumlah 20.000 (duapuluh ribu) hingga 25.000 (dua puluh lima 
ribu) kata. Batasan jumlah kata tersebut tidak termasuk daftar referensi. Bila melebihi 
ketentuan jumlah kata tersebut, maka harus ada penjelasan dari pembimbing.
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BAB III 
2  

PANDUAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 
 
 

 
Komponen-Komponen dan Teknik Penulisan Artikel Ilmiah 

 
1.) Judul Artikel :  Penggunaan Nama Ilmiah di Judul Tidak Boleh Disingkat; 
2.) Nama dan alamat penulis : Nama Lengkap Penulis 11*, Nama Lengkap Penulis 22, 

Nama Lengkap Penulis 33; 
3.) 1Dicantumkan instansi asal penulis (Calibri 9 Center); 2Jurusan Biologi, Fakultas Matematika 

dan ilmu pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya 3Laboratorium Fisiologi Fakultas 
Kedokteran Universitas Brawijaya; 

4.) Abstrak: (Calibri 9 Bold Center). Gunakan template ini untuk menulis dan mengedit 
artikel yang akan dikirim. Abstrak merupakan ringkasan dari Pendahuluan, Metode, 
Hasil & Pembahasan, dan Kesimpulan. Artikel dikirim dalam format MS word. Makalah 
dapat dituliskan dalam Bahasa Indonesia maupun dalam Bahasa Inggris. Jika artikel 
ditulis dalam Bahasa Indonesia maka wajib mencantumkan abstrak Bahasa Inggris. 
Abstract (Calibri 9 Bold Center). This article illustrates preparation of your paper using MS-
WORD. Papers should not be numbered. The manuscript should be written in  
English. The length of manuscript should not exceed 12 pages in this format using A4. 
(Calibri 9 Justify). Keywords: (Calibri 9 Left)  
Jumlah halaman tidak melebihi 12 lembar dengan format A4 spasi 1. (Calibri 9 Justify). Kata 
kunci: kata kunci dari isi abstrak minimal 2 maksimal 5(Calibri 9 Left).; 

5.) Heading: headings adalah judul untuk tiap bagian di dalam suatu tulisan jurnal seperti: 
Bahan dan Metode, Hasil dan Pembahasan dan sebagainya. Semua headings ditulis 
menggunakan huruf Times New Roman 12pts dan dicetak tebal dengan posisi di 
sebelah kiri. Apabila ada sub judul dari headings maka diberi nomor dan disusun dengan 
urutan sebagai berikut: 1, 2, 3; (1), (2), (3); 1), 2), 3); a, b, c. 

6.) Pendahuluan (Calibri 10 Bold, Left, Capslock). bagian pendahuluan menjelaskan, latar-belakang 
permasalahan, studi literatur dan tujuan penelitian. Beberapa paragraf awal bagian 
pendahuluan menjelaskan permasalahan dan latar-belakang permasalahan tersebut [1]. 
Beberapa paragraf berikutnya menjelaskan studi literatur yang berisi perkembangan 
pengetahuan terkini (state of the art) yang secara langsung terkait dengan permasalahan 
yang diangkat. Paragrafterakhir dari bagian pendahuluan berisi deskripsi tujuan 
penelitian. (Calibri 10 Justify) 

7.) Metode:  METODE PENELITIAN (Calibri 10 Bold, Left, Capslock). bagian ini menjelaskan 
jenis metode (kualitatif, kuatitatif atau mixed-method) disertai rincian metode 
pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan. Bagian ini juga dapat 
menjelaskan perspektif yang mendasari pemilihan metode tertentu. (Calibri 10 Justify).  
Metode Pengumpulan Data (Calibri 10 Bold, Left). Menjelaskan metodepengumpulan data 
yang digunakan, misalnya survei, observasi atau arsip, disertai rincian penggunaan 
metode tersebut. Bagian ini juga dapat menjelaskan populasi, sampel dan metode 
pemilihan sampel.(Calibri 10 Justify) 

8.) Hasil dan Pembahasan: bagian ini berisi hasil analisis dan interpretasi atau diskusi 
hasil analisis. Uraikan secara terstruktur, rinci, lengkap dan padat, sehingga pembaca 
dapat mengikuti alur analisis dan pemikiran peneliti [5]. Bagian hasil penelitian 
hendaknya disatukan dengan hasil analisis tidak dipisahkan antara hasil dan pembahasan 
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9.) Paparan Pada bagian kesimpulan dituliskan temuan penelitian secara singkat, ringkas 
dan padat, tanpa tambahan intepretasi baru lagi. Pada bagian ini juga dapat dituliskan 
kebaruan penelitian, kelebihan dan kekurangan dari penelitian, serta rekomendasi untuk 
penelitian selanjutnya. (Calibri 10 Justify) 

10.) UCAPAN TERIMA KASIH (Calibri 10 Bold, Left, Capslock) 
Bagian ini menuliskan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu 
secara substansi maupun finansial. (Calibri 10 Justify) 

11.) DAFTAR PUSTAKA(Calibri 10 Bold, Left, Capslock) 
1) (Calibri 10 Justify, labeling sitasi dengan nomor Daftar Pustaka) 
2) Sadler, TW. 1995. Langman's Medical Embriology. 7th  edition. William & Wilkins. 

Baltimore(Daftar Pustaka dari Buku) 
3) Bertolino, P., Deckers, M., Lebrin, F., ten Dijke, P. 2005. Transforming Growth 

Factor-P Signal Transduction in Angiogenesis and Vascular Disorders. Chest. 128. 
585S-590S(Daftar Pustaka dari Jurnal) 

4) Salmah. 2006. Aplikasi Permainan Dinamis Linear Kuadratis Sistem Deskriptor 
pada Interaksi Fiskal di EMU, dalam Prosiding Konferensi Nasional Matematika XIII 
UNNES, 24 – 27 Juli 2006, hlm. 815 – 821(Daftar Pustaka dari Prosiding) 

12.) Alamat Korespondensi Penulis:(Calibri 8 Bold, Left) 
Nama Lengkap Penulis Utama 
Email : sapto@jurnal.ub.ac.id 
Alamat : Alamat instansi ditulis lengkap dengan mencantumkan nama jalan, 

nomor dan kode pos 
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Teknik Penulisan Naskah Artikel 
 
Petunjuk bagi Calon Penulis  
Artikel yang akan diterbitkan dalam Jurnal diangkat dari tesis Program Magister ataupun dari 
artikel ilmiah yang dibuat selama menjadi mahasiswa Program Pascasarjana. Semua 
mahasiswa yang akan melaksanakan ujian untuk Program Magister diwajibkan 
menyerahkan naskah untuk artikel seperti dimaksud di atas.  

 
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan huruf Times New 
Romans (font 12), disusun sistematik sesuai dengan urutan di atas. Naskah diketik dengan 
menggunakan 1,5 spasi. Jumlah halaman naskah keseluruhan tidak melebihi 15 halaman 
dengan, format atas dan kiri berjarak 2,5 cm, kanan dan bawah 2,5 cm dari tepi kertas ukuran 
A4. Awal paragraf dibuat menjorok (indented). Penulisan singkatan untuk pertama kali muncul 
dalam teks, harus diikuti dengan kepanjangannya. Pengutipan pustaka yang ditulis lebih dari 3 
orang dalam teks naskah menggunakan et al. Contoh (sifulan et al. 2012). Naskah artikel 
diserahkan dalam bentuk hard dan soft-copy (cd) bersamaan, dengan berkas pendaftaran 
ujian tesis ke Pelayanan Akademik Pascasarjana FISIP Universitas Brawijaya. Ilustrasi dalam 
bentuk foto, gambar, grafik/tabel harus utuh, jelas terbaca. Penulisan judul tabel letaknya di 
bagian atas, nama gambar termasuk grafik letaknya di bagian bawah, dengan nomor urut 
angka Arab. Foto (hitam putih) besarnya antara ¼ halaman sampai ½ halaman. Judul foto 
ditulis di bagian bawah foto. Untuk ilmu eksakta, penulisan satuan ukuran menggunakan 
sistem IU (International Unit System).  
 
Daftar Pustaka/rujukan dalam isi naskah disusun berdasarkan bidang ilmu masing-masing 
mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional yang menerbitkan 
publikasi berkala (lihat lampiran).  
 
Naskah yang masuk akan diseleksi, diberi catatan dan dikirimkan kepada redaktur ahli 
(penyunting ahli) untuk dikoreksi dan diberi catatan. Selanjutnya penulis melakukan 
pembetulan naskah dan mengirimkan kembali naskah yang telah dibetulkan dalam suatu 
disket atau CD.  
 
Proses Penulisan Naskah  
Terdapat banyak sekali jurnal ilmiah untuk setiap bidang ilmu karena hampir di setiap negara 
maju, organisasi profesi ilmiahnya menerbitkan jurnal yang bertaraf internasional. Diantara 
jurnal-jurnal ilmiah tersebut tentu saja masing-masing memiliki inhouse style (gaya selingkung) 
yang berbeda-beda. Di lain pihak, kualitas suatu jurnal ilmiah sangat ditentukan antara lain 
oleh kualitas kerjasama antara pengelola jumal (dewan redaksi), penyunting ahli dan penulis 
artikel ilmiah. 
 
Bagi seorang peneliti, adalah suatu prestasi yang membanggakan apabila artikel ilmiah yang 
ditulis dari penelitian yang telah di lakukannya dapat dipublikasikan dalam salah satu jurnal 
ilmiah. Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut 
adalah dengan cara mengikuti gaya selingkung dari jurnal yang diharapkan akan 
mempublikasikan tulisan yang dibuat. Secara singkat tahapan yang harus dilalui adalah 

1) Dapatkan dan cermati petunjuk bagi calon penulis yang biasanya dicantumkan pada 
setiap penerbitan jumal.  

2) Tulislah naskah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan (format, jenis dan ukuran 
kertas, marjin (batas) kiri, atas, kanan, bawah dan lain-lain). Prinsip utamanya adalah 
mengerti dan memahami dengan benar pengertian tentang komponen-komponen 
penyusun (batang tubuh) suatu artikel.  
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3) Diamkan naskah yang sudah ditulis untuk sementara waktu, kemudian bacalah 
kembali, biasanya akan banyak ditemukan kesalahan dalam naskah yang telah dibuat.  

4) Setelah penulis anggap sempurna, mintalah teman atau kolega untuk membaca dan 
berdiskusi serta memberikan komentarnya. Pertimbangkan komentar mereka dalam 
memperbaiki naskah kita 

 
Pengiriman Naskah  
Sebelum dikirimkan kepada dewan redaksi (penyunting ahli) Jurnal, naskah artikel yang telah 
disusun diberikan kepada tim pembimbing/promotor untuk ditelaah dan dikoreksi. Setelah 
naskah selesai diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing/promotor, naskah artikel 
dilampirkan dalam berkas pengajuan Kolokium/UND, disertai lembar surat pernyataan 
bahwa naskah telah diperiksa, dikoreksi dan disetujui tim pembimbing/promotor. Naskah 
artikel ilmiah (yang telah direvisi) dikirimkan ke perpustakaan sebagai prasyarat wisuda, 
dengan mengikuti cara pengiriman naskah kepada dewan redaksi seperti yang telah 
ditetapkan sebagai berikut : 1 lembar surat permohonan pemuatan artikel, 1 eksemplar 
naskah artikel dalam bentuk print out, 1 buah disket/CD berisi file naskah dengan 
menyebutkan word processor yang digunakan. 
 
Daftar Pustaka / Rujukan  
Penulisan daftar pustaka masing-masing bidang ilmu disusun mengikuti pedoman yang 
dikeluarkan oleh organisasi internasional yang menerbitkan publikasi berkala. Cantumkan 
nama semua penulis bila tidak lebih dari 6 orang, dan bila lebih dari 6 orang penulis, tuliskan 
nama 6 penulis pertama dan selanjutnya et al. Jumlah rujukan sebaiknya dibatasi sampai 25 
buah dan secara umum merujuk pada tulisan yang terbit dalam satu dekade terakhir Perlu 
dihindari penggunaan abstrak sebagai rujukan. Materi yang telah dikirim untuk publikasi 
tetapi belum diterbitkan harus dirujuk dengan menyebutkannya sebagai pengamatan yang 
belum dipublikasi (unpublished observation) seizin nara sumber. Makalah yang telah diterima 
untuk publikasi tetapi belum terbit dapat digunakan sebagai rujukan dengan perkataan "in 
press" Hendaknya juga dihindari rujukan berupa komunikasi pribadi (personal communication), 
kecuali untuk informasi yang tidak mungkin diperoleh dari sumber umum, sebutkan nama 
sumber dan tanggal komunikasi, dapatkan izin tertulis dan konfirmasi ketepatan dari sumber 
komunikasi contoh cara penulisan beberapa jenis rujukan dapat dilihat Lampiran buku 
pedoman penulisan tesis. 
 
 
 
 


