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I. PENDAHULUAN

1.1. Tesis Dan Disertasi
Tesis dan disertasi adalah bentuk karya ilmiah yang merupakan salah
satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program magister dan doctor
diprogram pascasarjana. Mahasiswa program pascasarjana berkewajiban
menyusun karya ilmiah dalam bentuk tesis bagi program magister (S-2) dan
disertasi bagi program Doktor (S-3). Penyusnan tesis dan disertasi bagi
mahasiswa program pascasarjana dilakukan pada semester akhir dan telah
memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pogram Pascasarjana. Tesis dan
disertasi yang baik harus mengikuti standar dan kaidah-kaidah ilmiah yang telah
dituangkan dalam panduan penulisan tesis dan disertasi pada Pogram
Pascasarjana Perguruan Tinggi tertentu.
 Manfaat penulisan Tesis dan Disertasi antara lain membiasakan
mahasiswa untuk menyusun hasil penelitiannya dan menuangkannya ke
dalam suatu tulisan/karangan ilmiah yang disebut Tesis atau Disertasi
menurut cara-cara yang lazim digunakan di lingkungan akademik.
Melalui penyusunan Tesis
dan
Disertasi
mahasiswa juga
dapat
memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti
atau diamati, serta menambah pengetahuan orang yang membacanya,
melalui penemuan atau pemikiranyang dibahas dalam tesis dan disertasi
yang diuraikan sebagai berikut:
 Tesis merupakan tulisan ilmiah yang lebih mendalam daripada skripsi,
baik dalam hal jumlah variabel yang diamati maupun referensi yang
digunakan. Dalam suatu Tesis diharapkan terkandung suatu pengetahuan
baru yang diperkenalkan oleh penulis. Bahan penulisan Tesis diharapkan
diperoleh dari pengamatan atau penelitian
yang
dilakukan
atau
merupakan usaha untuk menguji satu atau lebih hipotesis. Tesis merupakan
pelengkap persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S2).
 Disertasi merupakan istilah untuk tulisan ilmiah bagi mahasiswa yang akan
mencapai gelar Doktor (S3). Disertasi lebih dalam dan menggunakan
variabel pengamatan yang lebih luas daripada Tesis. Suatu Disertasi harus
didasarkan pikiran, inovasi dan usaha mahasiswa untuk menghasilkan
temuan baru.
Mahasiawa dalam menyusun tesis dan disertasi diarahkan/dibimbing oleh
dosen pembimbing. Bagi program magister yang menyusun tesis diarahkan oleh
2 (dua) orang pembimbing yang memiliki kualifikasi pendidikan Doktor dengan
keahlian sesuai dengan obyek kajian penelitian mahasiswa.

Bagi program
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Doktor dalam menyusun Disertasi diarahkan 1 (satu) orang promotor dan 2 (dua)
orang ko-promotor orang ko-promotor yang memiliki kualifikasi pendidikan Doktor
dengan keahlian sesuai dengan obyek kajian penelitian mahasiswa. Dosen
pembimbing bertugas membimbing mahasiswa dalam pemilihan juduk, ruang
lingkup pembahasan, pemilihan teori, kerangka berpikir, pemilihan variabel, alat
analisis dan sistematika penulisan. Meskipun mendapat bimbingan dari dosen,
tanggung jawab isi Tesis atau Disertasi tetap berada pada mahasiswa.
Mengingat pentingnya penulisan tesis dan disertasi yang memenuhi
standar karya ilmiah yang berkualitas, maka dipadang perlu penyusunan
panduan penulisan karya ilmiah yang terkait dengan penyusunan tesis dan
disertasi. Panduan penulisan tesis dan disertasi ini bertujuan untuk memudahkan
mahasiswa dalam penyusunan tesis dan dosen pembimbing, Promotor dan Kopromotor dalam mengarahkan/membimbing mahasiswa. Melalui panduan ini juga
diharapkan adanya kesamaan pemahaman oleh dosen pembimbing untuk
penyusunan tesis dan dosen

promotor dan ko-promotor untuk penyusunan

disertasi serta mahasiswa.
Penyusunan panduan penulisan tesis dan disertasi di setiap lembaga
penyelenggara

program

Universitas Halu Oleo

pascasarjana,

termasuk

Program

Pascasarjana

Kendari diperlukan niat, upaya dan kerja keras dari

pengelolah program pascasarjana. Panduan penulisan yang baik adalah
panduan

yang

dirancang

berdasarkan

inspirasi

dan

partisipasi

semua

stakeholder yang didasarkan pada pengalaman, pengetahuan dan literature
ilmiah yang sudah teruji. Panduan ini nantinya akan menjadi ciri khas tersendiri
dan membedakan antara tesis dan disertasi di Program Pascasarjana
Universitas Halu Oleo dengan program pascasarjana di universitas lain.
Buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi akan menjadi panduan bagi
mahasiswa dalam menulis Tesis dan Disertasi, sehingga tercapai keseragaman
format Tesis dan Disertasi serta memudahkan mahasiswa dalam menyusun
rencana penelitiannya. Buku panduan ini mengatur cara penulisan Tesis dan
Disertasi secara umum pada program pascasarjana Universitas Halu Oleo .

1.2. Tujuan Penyusunan Panduan
Tujuan penyusunan panduan penulisan tesis dan disertasi ini adalah:

4

1. Sebagai

panduan

bagi

mahasiswa

dalam

menyusun

proposal

tesis/disertasi, dalam melakukan seminar proposal dan hasil penelitian,
dalam melaksanakan penelitian dan dalam menulis tesis/disertasi.
2. Sebagai acuan bagi dosen pembimbing, Promotor dan Ko-promotor
dalam mengarahkan mahasiswa bimbingannya.
3. Sebagai acuan bagi dosen-dosen penguji/pembimbing seminar dan
penguji tesis/disertasi dalam memberikan koreksi dan penilaian.
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II. BAGIAN-BAGIAN DALAM TESIS DAN DISERTASI
Karya ilmiah dalam bentuk tesis dan disertasi di Program Pascasarjana
Universitas Halu Oleo dibagi menjadi tiga bagian penting, yaitu: bagian awal,
bagian isi, dan bagian akhir.
2.1. Bagian Awal
Bagian awal memuat halaman-halaman dalam tesis dan disertasi yang
dimulai dari sampul luar sampai dengan sebelum bagian isi, dengan urutan
sebagai berikut.
 Halaman sampul luar
 Halaman sampul dalam
 Halaman pengesahan
 Halaman refleksi
 Riwayat hidup singkat
 Pernyataan keaslian tulisan
 Halaman identitas tim penguji
 Abstrak (bahasa Indonesia)
 Abstract (bahasa inggris)
 Kata pengantar
 Daftar isi
 Daftar tabel
 Daftar gambar
 Daftar lampiran
(contoh terlampir)
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2.2. Bagian Isi
Bagian isi memuat bab-bab dalam tesis dan disertasi yang dimulai dari
bab pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan rekomendasi.
Bagian isi terdiri atas;
Bab I Pendahuluan yang memuat;
1.1. Latar Belakang,
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan Penelitian
1.4. Manfaat Penelitian
Bab II. Tinjauan Pustaka
2.1.Landasan Teori
2.2. Penelitian Terdahulu
Bab III. Kerangka Pikir dan Hipotesis
3.1. Kerangka Pikir
3.2. Hipotesis (jika diperlukan)
Bab IV. Metode Penelitian
4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
4.2. Desain/Rancangan Penelitian (jika ada)
4.3. Populasi dan Sampel Penelitian
4.3.1. Populasi
4.3.2. Teknik Penentuan Besarnya Sampel
4.3.3. Teknik Penarikan Sampel
4.5. Variabel Penelitian
4.6. Definisi Operasional variabel
4.7. Jenis dan Teknik Pengumpulan data
4.6.1. Jenis Data
4.6.2. Teknik Pengumpulan data
4.8. Instrumen/Bahan dan Alat Penelitian
4.9. Teknik analisis data
Bab V. Hasil dan Pembahasan
Bab VI. Simpulan dan Saran
6.1. Simpulan
6.2. Saran
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2.3. Bagian Akhir
Bagian akhir adalah bagian dalam tesis dan disertasi yang terdapat pada
halaman setelah bab yang ada pada bagian isi tesis dan disertasi. Umumnya
bagian akhir terdiri atas; daftar pustaka dan lampiran-lampiran
Lampiran memuat data atau keterangan lain yang berfungsi untuk,
melengkapi serta mendukung uraian yang disajikan dalam bagian isi tesis atau
disertasi.
Lampiran dapat berupa:
1. Instrumen Penelitian
2. daftar sampel
3. contoh perhitungan, jika ada
4. Hasil analisis data,
5. gambar,
6. foto,
7. peta,
8. data penunjang,
9. dan lain-lain.
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III. PANDUAN PENGETIKAN TESIS DAN DISERTASI

3.1. TAJUK
 Tiap tajuk diketik pada halaman baru dengan huruf kapital dan tebal
(bold) serta ditempatkan di tengah.
 Yang dimaksud tajuk, adalah:
PENGESAHAN
REFLEKSI
PERNYATAAN
RIWAYAT HIDUP SINGKAT
IDENTITAS PENGUJI
ABSTRAK
ABSTRACT
PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I

PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB III METODE PENELlTIAN
BAB IV HASIL PENELITIAN
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

3.2. BAHAN YANG DIGUNAKAN
 Kertas yang digunakan untuk pengetikan draft tesis dan disertasi adalah
HVS putih 70 gram ukuran A4 (21X29,7cm).
 Sampul (kulit luar) proposal dan draft Tesis/D i s e r t a s i sebelum diujikan
berupa soft cover (Tipis, bukan hard cover) dari bahan karton buffalo
dengan warna Merah untuk tesis dan warna Hitam untuk disertasi.
 Sampul (kulit luar) Tesis/D i s e r t a s i setelah diujikan berupa hard cover
dengan warna Merah untuk tesis dan warna Hitam untuk disertasi.
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 Antara bab yang satu dengan bab lain diberi pembatas kertas doorslag 60
gram warna merah muda untuk tesis dan warna kuning muda untuk
disertasi (berlogo unhalu).
 Warna tinta yang digunakan adalah warna hitam untuk naskah tulisan tesis
dan disertasi, sedangkan tabel, gambar, grafik, foto dan lainya warnanya
disesuaikan.
 Naskah asli Tesis dan Disertasi diperbanyak dengan pada kertas HVS
putih 80 gram ukuran A4 (21X29,7cm).

3.3. MARJIN DAN JENIS HURUF
 Pengetikan naskah Tesis dan Disertasi dilakukan dengan komputer,
pengaturan lay-out sebagai berikut :
 Marjin atas

:

4 cm dari tepi kertas

 Marjin kiri

:

4 cm dari tepi kertas

 Marjin bawah

:

3 cm dari tepi kertas

 Marjin kanan

:

3 cm dari tepi kertas

 Pengetikan hanya dilakukan pada

satu muka

kertas, tidak diketik

bolak-balik.
 Jenis huruf yang digunakan adalah arial.
 Jenis huruf yang digunakan pada sampul dalam adalah arial
 Semuan huruf yang ada pada sampul luar tesis dan disertasi.
menggunakan tinta emas.

3.4. PENGGUNAAN TANDA BACA.
 Kalimat lanjutan setelah t a n d a b a c a koma (,), titik d u a ( : ) , d a n
titik koma (;), diketik 1 (satu) ketukan setelah tanda baca tersebut.
 Kalimat lanjutan setelah t a n d a b a c a titik (.), diketik 2 (dua) ketukan.

3. 5. SAMPUL
 Sampul Luar
 Pengetikan sampul luar ditulis dengan urutan; judul tesis atau judul
disertasi, oleh-nama mahasiswa-NIM-logo lembaga-nama lembagakota-tahun yang ditulis secara bersusun.
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 Tulisan Punggung pada sampul luar tesis atau disertasi diketik dengan
urutan kata sebagai berikut; nama mahasiswa dan NIM (bersusun),
Judul, Tesis atau Disertasi danTahun (bersusun).
 Semuan tulisan yang ada pada sampul luar tesis dan disertasi
menggunakan 1 (satu) spasi.
 Judul, oleh, nama penulis, logo lembaga, nama lembaga, kota dan
Tahun pada tesis dan disertasi menggunakan font 13 (tebal) dengan
marjin atas dan bawah 4 cm dan batas kiri dan kanan minimal 3 cm
yang ditulis ditengah kertas (simetris)
 Judul, oleh, nama penulis, logo lembaga, nama lembaga, kota dan
Tahun pada tesis dan disertasi menggunakan huruf kapital yang ditulis
ditengah kertas (simetris)
 Semuan tulisan yang ada pada sampul luar tesis dan disertasi
menggunakan tinta emas.
 Sampul dalam


Pengetikan sampul dalam ditulis dengan urutan; judul tesis atau judul
disertasi, Tesis atau disertasi, sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Master atau Doktor pada Program Studi----Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo , oleh, nama mahasiswa,
NIM, nama lembaga-kota-tahun yang ditulis secara bersusun.

 Aturan penulisan lainnya sama dengan aturan pengetikan pada halam
sampul luar.

3. 6. HALAM PENGESAHAN
 Halaman pengesehan diketik diatas kertas yang berlogo lembaga
(transparan) yang dicetak oleh Program Pascasarjana.
 Pada halaman pengesahan diketik dengan urutan sebagai berikut;
halaman pengesahan (huruf capital dan tebal), judul Tesis atau Disertasi,
nama mahasiswa, NIM, Program Studi, Menyetujui, Komisi Pembimbing,
nama pembimbing, Diketahui, Ketua program studi---(ditulis sebelah
kanan) dan Direktur Program Pascasarjana (ditulis sebelah kiri), nama dan
NIP Ketua program studi--- dan Direktur Program Pascasarjana.
 Halaman pengesahan diketik dengan 1 (satu) spasi ukuran huruf font 11
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arial.

3.7. HALAMAN PERNYATAAN


Halaman pernyataan memuat indentitas mahasiswa dan pernyataan
tentang keaslian tulisan yang diketik dengan 1 (satu) spasi ukuran huruf
font 11 arial.

 Kata Halaman Pengesahan diketik dengan huruf capital dan tebal,
sedangkan tulisan liannya menggunakan hurf kecil.
 Halam pernyataan dibubuhi tanda tangan diatas meterai 6000.

3.8. HALAMAN REFLEKSI
 Halaman refleksi memuat kata-kata mutiara atau kata-kata persembahan
yang menurut penulis kata tersebut memiliki makna yang dalam dan
berkesan sebagai motivasi baik pada saat penulisan tesi atau disertasi
maupun bagi orang-orang dekat penulis dan pembaca secara umum.
 Halam refleksi diketik dengan 1 (satu) spasi ukuran huruf font 11 arial.
 Kata Halaman Refleksi diketik dengan huruf kapital dan tebal, sedangkan
tulisan liannya menggunakan hurf kecil.
3.9. HALAMAN IDENTITAS PENGUJI
 Halaman identitas penguji memuat nama-nama penguji tesis atau disertasi
yang sesuai dengan Surat Keputusan Direktur
 Halam identitas penguji diketik dengan 2 (dua) spasi ukuran huruf font 11
arial..
 Kata Halaman identitas penguji diketik dengan huruf kapital dan tebal,
sedangkan tulisan liannya menggunakan hurf kecil.
3.10. ABSTRAK dan ABSTRACT
 Pengetikan Abstrak dan Abstract


Pengetikan Abstrak dan Abstract ditulis

dengan

urutan: tulisan

absrak atau abstract – judul Tesis/Disertasi – nama penulis,
Pembimbing dan Promotor tanpa gelar - isi Abstrak/Abstract – kata
kunci.


Isi Abstrak/Abstract maksimal 1 ( s a t u ) h a l a m a n dengan 1 ( s a t u )
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spasi.


Absrak atau abstract diketik dengan 1 (satu) spasi ukuran huruf font
11 arial..



Kata absrak atau abstract diketik dengan huruf kapital dan tebal,
sedangkan tulisan liannya menggunakan hurf kecil.

3.11. PENOMORAN BAB, SUB BAB, DAN SUB-SUB BAB
 Penomoran bab menggunakan angka Romawi kapital di tengah
halaman (misalnya I, II, dst).
 Penomoran sub bab menggunakan angka Arab diketik pada pinggir
sebelah kiri (misalnya 2.1., 2.2., 2.3.,... dst).
 Penomoran sub-sub bab disesuaikan dengan nomor bab (misalnya
2.1.1., 2.1.2., dst).
 Penomoran bukan sub bab dilakukan dengan angka Arab dan tanda
kurung, misalnya 1), 2) dst. Untuk anak sub bab bukan sub bab adalah
(1), (2) dst.

3.12. PENOMORAN HALAMAN
 Halaman Bagian Awal


Penomoran pada bagian awal Tesis dan Disertasi, mulai dari
halaman Judul dalam (halaman sesudah sampul luar) sampai dengan
halaman Daftar Lampiran, menggunakan angka Romawi kecil
(misalnya i, ii, dst).



Halaman
Promotor

Judul
tidak

dan

Lembar

diberi

Pengesahan

nomor

urut

Pembimbing atau
halaman,

tetapi

diperhitungkan sebagai halaman i, ii dst (nomor halaman ini tidak
diketik).


Halaman

Abstrak atau Abstrac

Lampiran

diberi

nomor

urut

sampai
halaman

dengan
dengan

halaman

angka Romawi

kecil yang merupakan kelanjutan dari halaman Judul dan Lembar
Pengesahan Pembimbing atau Promotor (halaman iii, iv, dst.).


Nomor halaman diketik pada marjin atas sebelah kanan dengan
jarak 2,5 spasi dari marjin atas (baris pertama teks pada halaman itu),
dan angka terakhir nomor halaman lurus dengan marjin kanan teks.

13

 Halaman Bagian lnti


Penomoran

pada

PENDAHULUAN

naskah
sampai

tesis
dengan

dan

disertasi

SIMPULAN

mulai

DAN

dari

SARAN

menggunakan angka Arab (1, 2, dst.) dan diletakkan pada marjin
kanan dengan jarak 2,5 spasi dari marjin atas (baris pertama
pada

halaman

itu)

serta

angka

teks

terakhir nomor haIaman lurus

dengan marjin kanan teks.
 Halaman Bagian Akhir


Penomoran pada bagian akhir Tesis dan Disertasi, mulai dari
halaman

DAFTAR

PUSTAKA

sampai

dengan

LAMPIRAN,

menggunakan angka Arab yang diketik pada marjin atas sebelah
kanan dengan jarak 2 , 5 spasi dan pinggir atas (baris pertama teks
pada halaman itu) lurus dengan marjin kanan teks.


Cara menuliskan nomor halaman pada bagian akhir Tesis dan
Disertasi sama dengan cara menuliskan nomor halaman bagian
utama

Tesis

merupakan

dan

Disertasi.

kelanjutan

Nomor halaman bagian akhir ini

nomor halaman bagian inti Tesis dan

Disertasi.
3.13. ANGKA DALAM TEKS
 Penulisan angka menggunakan angka Arab. Angka digunakan untuk
menyatakan besaran tertentu dari ukuran variabel (panjang, massa,
suhu); nomor halaman, tanggal, waktu bilangan dalam perhitungan aljabar
dan dalam rumus termasuk bilangan pecahan, dan lain- Iainnya.
 Tanda

desimal

dinyatakan

dengan

koma

(contoh:

dua setengah

= 2,5). Kecuali hasil atau print out program computer melalui program
tertentu dengan tambahan keterngan seperlunya.
 Bilangan dalam teks lebih kecil dari sepuluh ditulis dengan kata-kata
(misalnya dua orang), tetapi dari a n g k a sepuluh dipergunakan angka
(misalnya 10 orang), kecuali angka yang menyatakan pemerincian (dalam
ruangan terdapat 20 orang mahasiswa yang terdiri atas 5 orang mahasiswa
Agronomi, 6 orang mahasiswa Ekonomi, dan 9 orang mahasiswa PPW).
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 Bilangan

yang

digunakan

untuk menyatakan besaran secara umum

ditulis dengan angka (contoh: tahun ini, tahun depan seharusnya ditulis
dengan angka tahun yang dimaksud)
 Bila

angka-angka

yang

sangat

besar,

dapat diganti sebagian dari

angka tersebut d e n g a n k a t a - k a t a , misalnya: 12.500.000,- menjadi
12,5 juta atau tambahan kata-kata lainnya yang relevan pada satuan
ukuran yang digunakan.
 Penulisan angka yang menyatakan ribuan atau kelipatannya digunakan
tanda titik. misalnya 1.000, 100.000, 1.000.000 dan seterusnya.
 Angka tidak

boleh diletakan diawal kalimat,

memerlukan bilangan atau angka, tulislah

Jika

awal

kalimat

bilangan tersebut

dengan

kata-kata, atau ubahlah susunan kalimat sedemikian rupa sehingga
bilangan tadi tidak lagi terletak pada awal kalimat.

3.14. SATUAN
 Satuan dan

singkatan

satuan

yang digunakan adalah seperti yang

dianjurkan oleh Sistem Satuan Internasional (SI) dan Standar Nasional
Indonesia SNI yang berlaku, singkatan satuan ditulis dengan huruf kecil
tanpa titik dibelakangnya. Singkatan satuan dapat terdiri dari satu, dua
atau sebanyak-banyaknya empat huruf latin. Untuk pedoman lebih lanjut
lihat Standar Nasional Indonesia (SNI) jika tidak diatur di dalam SNI,
maka yang digunakan sebagai pedoman adalah Sistem Satuan
Internasional (SI).
 Singkatan satuan dapat dibubuhi huruf awal yang menyatakan ~ (miu),
m (mili), c (senti), d (desi), h (hekta), k(kilo). Satuan sebagai kata
benda ditulis lengkap, demikian juga satuan
awal

yang

terdapat

pada

kalimat ditulis lengkap. Satuan yang menunjukkan jumlah ditulis

dibelakang bilangan dan ditulis dengan singkatannya.
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3.15. SIMBOL
 Simbol

variabel

digunakan

untuk

memudahkan

penulisan variabel

tersebut dalam rumus dan dalam pernyataan aljabar lainnya. Semua
huruf dalam abjad latin dan abjad Yunani, baik huruf besar maupun
huruf kecil dapat digunakan sebagai simbol variabel.
 Sebagai petunjuk umum, pilihlah simbol yang sudah lazim digunakan
pada bidang ilmu.
 Simbol satuan derajat (°), menit (′), dan detik ("), untuk ukuran diketik
mengikuti angkanya tanpa spasi. Contoh 5°, 10′, 20", 6%. Simbol satuan
lainnya didahului dengan satu spasi, misalkan 4 kg, 5 cm, 5 h a , atau
simbol lain yang berlaku di setiap bidang ilmu.
3.16. TABEL (table terlampir)
 Tabel sedapat mungkin dibuat pada kertas naskah. Huruf dan angka
tabel harus

diketik. Kolom-kolom

tabel

disusun

sedemikian rupa

sehingga tabel mudah dibaca. Jarak suatu angka dengan angka di
bawah atau angka diatasnya satu spasi. Dalam program
dapat
fungsi

digunakan
“tabel”

Program

Microsoft

Excell

atau

komputer

menggunakan

pada program Microsoft Word dengan kemudahan

penyesuaian jarak.
 Tabel mempunyai garis batas yang pada umumnya berupa garis semu.
Tabel diletakkan pada halaman naskah sedemikian rupa sehingga garis
batas tidak melampaui batas kertas yang boleh diketik.
 Kolom tabel diletakkan sejajar dengan panjang kertas, atau

sejajar

dengan lebar kertas atau seluruh halaman diisi dengan tabel tanpa
teks naskah.
 Tabel diletakkan rata kiri atau sejajar dengan naskah bagian kiri yang
mendahulinya. Garis batas bawah tabel harus terletak dua spasi di atas
kalimat teratas di bawah tabel.
 Di atas garis batas atas tabel dituliskan nomor dan judul tabel. Jika
tabel terdiri dari dua baris atau lebih, maka baris- baris tersebut ditulis
dengan satu spasi sejajar dengan tulisan pertama judul tabel.
 Untuk memudahkan pencarian, penomoran tabel diurutkan berdasarkan
bab dan urutan tabel dalam bab tersebut. Contoh : Tabel 2.3 berarti tabel
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ketiga dari bab 2.
 Baris pertama judul tabel harus terletak 2,5 spasi di bawah baris
terakhir teks, sedang baris terakhir judul harus terletak 1,5 spasi di atas
garis batas atas tabel.
 Tabel

yang

memerlukan

kertas yang

lebih

besar

dari halaman

naskah dan sebaiknya hanya tabel yang jika dilipat satu kali sudah
mencapai ukuran halaman naskah saja yang dimasukkan dalam teks
bagian utama. Tabel yang lebih besar diletakkan pada lampiran teks.
 Pada tabel data sekunder yang berasal dari satu sumber dicantumkan
nama

penulis

atau

nama

majalah

beserta tahunnya dan ditulis di

bawah tabel tersebut.
 Huruf awal setiap suku kata pada judul kolom ditulis dengan huruf kapital
(kecuali kata sambung), huruf lainya menggunakan huruf kecil


Jika pada judul kolom menggunakan symbol atau satuan ditulis dengan
kata dan simbol atau satuan contoh; persentase (%),

3.17. GAMBAR
Istilah gambar

pada

buku panduan ini

mencakup

gambar, grafik,

denah, peta, bagan, monogram, diagram alir dan lainnya yang ditulis
dengan tata cara sebagai berikut; .
 Gambar sebaiknya digunakan untuk menyajikan informasi dengan
cara yang lebih mudah dan luas.
 Gambar harus dibuat pada kertas yang dipakai untuk naskah
Tesis dan Disertasi. Huruf, angka dan tanda baca lain yang dipakai
pada gambar harus jelas.
 Gambar

diletakkan

sedemikian

rupa

sehingga

tidak melampaui

batas kertas yang boleh di ketik. Gambar diletakkan di tengah
simetrik terhadap batas kertas yang boleh diketik.
 Sisi terpanjang dari garis batas gambar dapat diletakkan sejajar
lebar kertas atau sejajar panjang kertas (sesuai aturan batas marjin).
Untuk posisi landscape, gambar sebaiknya dibuat pada halaman
tersendiri tanpa teks naskah untuk memudahkan pembacaan.
 Gambar dengan posisi sejajar lebar kertas (potrait) boleh diletakkan
di tengah halaman di antara kalimat teks. Dalam hal ini maka garis
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batas atas gambar harus terletak 2.5 spasi di bawah baris terakhir dari
teks sebelum gambar.
 Gambar yang memerlukan
halaman

naskah

dapat

halaman
diterima

yang
jika

lebih

Gambar

besar

tersebut

dari
hanya

memerlukan satu Iipatan untuk mencapai ukuran halaman naskah dapat
dimasukkan

ke

dalam

teks

bagian

Gambar yang lebih besar dari itu

utama

Tesis

dan Disertasi.

dijadikan sebagai lampiran Tesis

dan Disertasi.
 Setiap gambar harus diberi

nomor dengan angka Arab diakhiri

dengan tanda titik. Untuk memudahkan pencarian, penomoran gambar
diurutkan berdasarkan bab dan urutan gambar dalam bab tersebut.
misalnya: Gambar 2.3 berarti gambar ketiga dari bab 2.
 Judul atau nama gambar ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf
pertama pada setiap kata yang ditulis dengan huruf besar. judul gambar
yang lebih dari satu baris menggunakan jarak satu spasi.
 Judul gambar diletakkan dibawah gambar dengan jarak 1,5 spasis dari
gambar bagian bawah.
 Penulisan judul gambar dimulai pada ketukan ke 6 dan jika lebih dari satu
baris, maka baris kedua sejajar dengan huruf pertama judul gambar
dengan jarak 1 (satu) spasi).
 Foto hitam putih dan Foto warna yang dicetak dengan komputer
langsung pada kertas yang digunakan untuk Tesis dan Disertasi dan Foto
ditempatkan pada kertas naskah. Foto dianggap gambar karena itu
diberi nomor dan judul seperti halnya gambar.
 Gambar yang dikutip dari sumber lain dijelaskan dengan
mencantumkan nama

penulis atau nama majalah beserta tahunnya

dan tuliskan di bawah gambar itu sendiri.

3.18. CETAK MIRING
 Huruf yang dipakai untuk cetak miring (italic), u k u r a n d a n
j e n i s n y a sama dengan huruf untuk naskah.
 Cetak miring digunakan u n t u k bahasa asing, bahasa latin, dan
bahasa daerah yang belum dibakukan.
 Cetak miring digunakan untuk kata atau ungkapan yang bukan bahasa
Indonesia.
 Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf
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bagian kata, kata atau kelompok kata.
 Cetak miring digunakan untuk kutipan langsung dari pustaka yang
dirujuk dan hasil wawancara langsung dengan responden yang sama
persis dengan aslinya.
 Penggunaan cetak miring pada daftar pustaka dan abstract diatur
tersendiri.

3.19. PENULISAN RUMUS DAN PERHITUNGAN NUMERIK
 Sebuah rumus diletakkan simetrik dalam batas kertas yang boleh
diketik. Rumus yang panjang ditulis dalam 2 (dua) baris atau lebih
dengan menggunakan jarak 1 (satu) spasi atau yang disesuaikan.
Pemotongan rumus panjang dilakukan pada tanda operasi aritmatik,
yaitu tanda tambah, kurang, kali atau bagi (bukan garis miring).
Tanda

operasi

aritmatik menggunakan 1 (satu) spasi dengan tidak

mengubah makna matematik rumus tersebut.
 Setiap

rumus

diberi

nomor

yang

dituliskan

diantara

dua tanda

kurung. Nomor rumus berdasarkan nomor bab dan diikuti nomor urut
rumus pada bab tersebut. Nomor rumus dituliskan dengan angka Arab.
 Hindarilah pemakaian tanda titik sebagai tanda kali

3.20. KUTIPAN.
 Kutipan Pustaka yang disajikan dalam Teks.


Penulisan kutipan pustaka dalam teks mengikuti tata cara urutan:
nama diikuti tahun. Nama yang diletakan dalam teks hanya nama
keluarga atau nama belakang.
Contoh:
Hegel (2012) menjelaskan ….
Berdasarkan penelitian Dewi (2011) ditemukan ….
Tugas seorang amil harus mampu mengidentifikasi potensi zakat,
jumlah muzakki dan mustahik di wilayah kerjanya (Qardhawi, 2010).



Kutipan dengan dua pengarang atau lebih, maka semua nama
tersebut harus ditulis.
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Kutipan dengan tiga pengarang atau lebih nama pengarang ke dua
dan seterusnya tidak perlu di cantumkan, melainkan diganti dengan
singkatan dkk. atau et al.



Kutipan dengan empat pengarang atau lebih, maka cukup nama
pengarang pertama saja yang ditulis, dan langsung diikuti dengan
singkatan: dkk. et al. Contoh:
Pustaka dikarang oleh: Mustafa, Yusuf, Ali dan Ibrahim, ditulis:
Mustafa dkk. (2011)



Mengutip hasil penelitian atau pendapat dari peneliti yang tercantum
dalam pustaka penulis lainnya, paling banyak tiga buah. Tata cara
mengutip pendapat penulis yang tercantum dalam pustaka lain.
Contoh:
Thompson (1967) dalam Robbins (2010) menjelaskan …
Kepemimpinan situasional …(Koontz, 1989 dalam Yukl, 2010).

 Kutipan Pustaka yang disajikan dalam catatan Kaki


Kutipan pustaka yang dimasukan dalam cacatan kaki dapat dibagi
dua, yaitu: kutipan isi dan rujukan. Kutipan isi adalah kutipan dalam
teks yang dianggap penting, tetapi isinya terlalu panjang sehingga
bisa menganggu alur cerita teks. Tata cara penulisannya dipisahkan
oleh garis yang tidak terputus dari sisi kiri ke tengan halaman
sepanjang 15 (lima belas) ketukan. Antara garis pemisah dengan
teks catatan kaki berjarak dua spasi. Catatan kaki diketik dengan
huruf yang lebih kecil (form 9 time new roman).



Kalimat awal teks catatan kaki diketik dimulai lima ketukan dengan
jarak satu spasi sedangkan jarak antar catatan kaki lainnya diketik
dua spasi dan harus diketik pada halaman yang sama dengan teks.



Kutipan rujukan yaitu kutipan sumber rujukan atau pustaka pada
catatan kaki yang dikutip lengkap seperti penulisan daftar pustaka
(judul diketik miring). Untuk rujukan yang dikutip berulang sama
dengan catatan kaki sebelumnya digunakan singkatan ibid. Kata
ibid, berasal dari kata Latin ibidum, yang berarti “sama dengan
atas”. Karena berasal dari kata Latin, maka kata ibid diketik miring.
Jika halaman sumber asli yang dikutip berbeda dengan halaman
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yang dikutip sebelumnya, maka di belakang kata ibid, diberi nomor
halaman. Contoh:
Kutipan pertama:
Sekaran, Uma, 2013. Research Methods for Business, Kwin Men
Yun (penerjemah) Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Salemba
Empat, Jakarta.


Kutipan kedua, pada halaman yang sama dan belum diantarai
sumber kutipan lain, maka kutipannya: Ibid



Kutipan ketiga, jika dikutip pada halaman yang berbeda: Ibid, h. 75



Kutipan keempat, jika kutipan sudah pernah disisipi sumber kutipan
lain, maka catatan kakinya digunakan singkatan: op. cit. Kata op. cit
singkatan dari kata Latin opera citato, yang berarti “dalam karya yang
telah

dikutip”.

Karena

sudah

disisipi

sumber

lain,

maka

pengetikannya dimulai dari nama penulis sumbernya, op cit, dan
halaman: Sekaran, Op. Cit, h. 85


Kutipan kelima, jika dikutip pada halaman yang sama tetapi telah
disisipi sumber lain, maka op cit diganti dengan singkatan loc cit.
Kata loc cit singkatan dari kata Latin Loco Citato yang berarti “tempat
yang telah dikutip”. Pengetikannya dimulai dengan menulis nama
sumber kemudian diikuti kata loc cit, tanpa nomor halaman. Sekaran,
loc cit.

 Kutipan Teks Secara Lengkap


Sering kali kita mengutip suatu teks secara lengkap, baik
bersumber dari referensi dalam bentuk buku, jurnal, ataupun
kutipan dari hasil wawancara dengan responden atau informan.
Kutipan tersebut harus dicetak miring. Jika kutipan tersebut lebih
dari satu baris, maka kutipan itu ditulis dalam baris tersendiri yang
berjarak satu spasi dari baris teks tesis dan disertasi, diketik
dengan spasi satu, ditulis sejajar kebawah dengan tujuh ketukan
masuk ke kanan.
Contoh :
Dewi (2013) menyatakan bahwa
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Pengetahuan penelitian tidak saja menolong seseorang melihat
informasi yang tersedia dengan cara canggih dan kreatif dalam
lingkungan global yang bergerak cepat yang dihadapi bisnis,
tetapi pengetahuan tersebut itu juga membantu Anda dalam halhal lain. Misalnya, Anda dapat berinteraksi secara lebih efektif
dengan konsultan penelitian yang bekerja untuk Anda, Anda
dapat membedakan
dipublikasikan

dalam

antara

studi baik

jurnal-jurnal

dan

buruk

professional,

yang

dan

bila

diinginkan, Anda sendiri dapat melakukan penelitian untuk
memecahkan masalah.
 Jika mengutip pendapat atau tulisan pihak lain sama seperti aslinya
menjadi bagian tulisan dalam Tesis dan Disertasi tanpa menyebut nama
sumbernya tergolong perbuatan plagiat.
 Memakai ungkapan penulis rujukan kata demi kata tanpa tanda kutip
atau tidak dalam block quotation untuk menunjukkan bahwa kata-kata
tersebut adalah kutipan dari sumber yang dirujuk juga merupakan
tindak penjiplakan, sekalipun sumber telah dicantumkan.
3.21. CATATAN KAKI
 Catatan kaki (footnote) adalah catatan pada bagian bawah halaman
yang menjelaskan tentang suatu hal yang ingin dikemukakan

dalam

Tesis dan Disertasi. Nomor catatan kaki pada masalah yang ingin
dijelaskan, ditulis langsung mengikuti huruf terakhir dari kalimat yang
berisi masalah tersebut tanpa spasi.
 Catatan kaki bukan menjelaskan rujukan pustaka.
 Catatan kaki diberi nomor urut dengan angka Arab, dimulai dari bab 1
sampai bab terakhir, secara berkesinambungan.
 Catatan kaki

dituliskan pada bagian bawah halaman yang sama

dengan halaman dimana nomor c atatan dicantumkan,

menggunakan

huruf yang sama tetapi dengan ukuran huruf (font) 11 point.
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3.22. PENULISAN DAFTAR PUSTAKA
 Daftar pustaka dalam tesis dan disertasi harus disusun sesuai dengan
ketentuan seperti berikut ini:
 Daftar pustaka disajikan pada halaman baru (setelah bab simpulan
dan saran) dan diberi judul daftar pustaka yang diketik dengan huruf
kapital dan diletakkan di halaman bagian tengah atas.
 Daftar pustaka harus menyertakan semua referensi yang disebut oleh
penulis dalam bagian utama tesis dan disertasi
 Daftar pustaka disusun menurut abjad kebawah dari nama pengarang
(atau huruf yang tertulis dibagian terdepan referensi). Jika satu
pengarang menulis lebih dari satu buku atau karya ilmiah lainnya,
maka disusun berdasarkan urutan tahun terbitan atau tulisan yang
tertua.
 Semua nama yang tertera dalam setiap refereni harus ditulis semua.
Nama kedua dan seterusnya tidak boleh diganti dengan “dkk” atau “et
al”.
 Baris kedua setiap referensi dalam daftar pustaka diketik masuk lima
ketukan dari marjin sebelah sisi kiri kertas
 Jarak antara baris dalam daftar pustaka adalah 1 (satu) spasi
 Penulisan Nama Pengarang
Penulisan nama pengarang dalam daftar pustaka, ditulis dengan
tata cara sebagai berikut:
 Nama pengarang tunggal, maka nama ditulis sesuai aslinya,
kemudian diikuti tahun terbit. Contoh;
Fokuyama. 1992. The Human Career The Self in the Symbolic
World. Cambridge: Black Well.
 Nama pangarang tunggal tetapi lebih dari satu suku kata, maka
nama pada kata terakhir yang ditulis pertama. Contoh: Muhammad
Sudomo ditulis: Sudomo, Muhammad; Fransiscus G. Winarno ditulis:
Winarno, Fransiscus G. Contoh ;
Goldschmidt, W. 1992. The Human Career The Self in the Symbolic
World. Cambridge: Black Well.
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Nama pangarang lebih dari satu orang, maka nama pada kata
terakhir yang ditulis pertama Pengarang bersama:
Corconan, K & Fischer, J. 1987. Measures for Clinical Practice:
a Source Book. New York: The Free Press.



Nama Redaksi atau Suntingan, tanpa ada pengaran, maka dapat ditulis
sebagai berikut:
Koentjaraningrat (red). 1983. Metode-Metode Penelitia Masyarakat.
Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.

 Penulisan Referensi
Penulisan setiap referensi dalam daftar pustaka dibedakan menurut
jenis pustaka yang dipakai, yaitu: buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan hasil
penelitian, tesis atau disertasi, dan sebagainya. Tata cara penulisannya
adalah sebagai berikut:


Pustaka berupa majalah (jurnal asing atau indonesia). Penulisannya
dimulai dari: Nama pengarang, tahun tulisan, judul tulisan, nama majalah
(dicetak miring), volume, nomor halaman di mana tulisan itu dimuat.
Contoh:

Gummesson, Evert; Robert F. Lusch, and Stephen L. Vargo, 2010.
Transitioning from service management to service-dominant logic,
Emerald. Internatinal Journal of quality and service sciences, Vol. 2
No. 1 p. 8-22


Pustaka berupa buku teks. Nama pengarang, tahun penerbitan, judul
buku (di cetak miring), nomor edisi, nama penerbit dan kota tempat
penerbit.

Contoh:
Rubin, Allen and Earl Babbie, 2008. Research Methods for Social Work,
Seventh Edition, Linda Shcreiber. USA.


Pustaka berupa prosiding (kumpulan beberapa makalah).

Nama

pengarang makalah, tahun penerbitan, judul makalah, nama editor, judul
prosiding (dicetak miring), nama penerbit, kota tempat penerbit, dan
nomor halaman dimana tulisan itu dikutip.
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Contoh :
Nasution, Mustafa Edwin dan Yusuf Wibisono, 2005. Zakat Sebagai
Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Era

Otonomi Daerah.

Proceedings Of International Seminare On Islamic Economics As A
Solution, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Medan, 41 – 51.


Pustaka berupa abstrak. Nama pengarang, tahun penerbitan, judul artikel,
sumber abstrak (dicetak miring), volume, nomor majalah, dan halaman
dimana tulisan itu dimuat. Contoh :
Ohmiya, Y., T. Hirano, M. Ohashi. 1996. The Struktural Orgin of the Color
Differnces in the Bioluminescence. Abstracts FEBS Letters 381 (1):
83-86.

La Isadi, 2011. Instrumen Penguatan Praktek Ekonomi Syariah, Abstrak
Peluang dan Tantangan Praktek Ekonomi Syariah di Indonesia, 3940.
 Pustaka berupa buku teks terjemahan. Nama pengarang buku asli, tahun
penerbitan, judul buku (dicetak miring), nama penerjemah, judul terjemahan,
penerbit, dan tempat penerbitan. Contoh:
Hegel, G. W. F., 2012. The Philosophy of. History, Cuk Ananta Wijaya
(penerjemah), Filsafat Sejarah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.


Pustaka berupa buletin di mana, nama penulis adalah instansi, Nama
instansi, tahun, judul pustaka, penerbit, Contoh:
UNDP. 2008. Human Development Report, New York, oxford, University
Press.



Pustaka berupa surat kabar dengan halaman terpisah. Nama surat
kabar, tahun, judul artikel, nama surat kabar (cetak miring), tanggal, bulan,
tahun, halaman, Contoh:
Kompas, 2005. BI Kucurkan Kredit Mikro Senilai 82,3 Trilyun. Kompas, 18
maret 2005
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Pustaka berupa buku teks tidak ada nama pengarang. Nama institusi
peberbit, tahun,judul pustaka (cetak miring), kota, halaman,
Contoh:
Biro Pusat Statistik, 2011. Statistik Indonesia, Jakarta. 20-25



Pustaka berupa tesis dan disertasi. Nama penulis, tahun, judul (cetak
miring), tulisan tesis dan disertasi, institusi di mana tesis dan disertasi
dihasilkan. Contoh:
Putri, Ratnaningsi, 2011. Model pembelajaran masyarakat suku Bajo. Tesis,
Pascasarjana Universitas Halu Oleo , Kendari.

Burhan, M.U. 2005. Pola dan Strategi Komunikasi
Lahan Tambang.

Penanganan Konflik

Disertasi, Program Doktor Ilmu Komunikasi,

Pascasarjana Universitas Halu Oleo , Kendari.


Pustaka yang di ambil internet selain jurnal. Nama pengarang, tahun,
judul, (cetak miring), sumber tempat mengunduh, tahun di unduh. Contoh:

Hoad, M.D., U. Santoso, dan I. Rulina. 2003. Indikator Kepailitan Di
Indonesia: An Additional early Warning tools Pada Stabilitas Sistem
Keuangan, http://www.google.com. September 2004.
Apabila tidak tertera tahun maka tanggal pengambilan harus
dicantumkan.
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IV. PENULISAN PROPOSAL TESIS ATAU DISERTASI

Proposal tesis atau Disertasi terdiri dari: Judul, Pendahuluan, Tinjauan
Pustaka, Kerangka Pikir dan Hipotesis, Metode Penelitian, serta Daftar Pustaka.
Uraian masing-masing adalah sebagai berikut:
2.1. Judul Penelitian (Contoh terlampir)
Judul ditulis secara singkat (maksimal 20 kata) yang menggambarkan
keseluruhan isi dari tesis atau disertasi. Judul proposal tesis dan disertasi ditulis
pada halaman tersendiri dengan format seperti pada lampiran 1. Halaman
sampul dalam dan sampul luar proposal disertasi dan doctor dapat dilihat pada
Lampiran 1a. 1b, 1c, dan 1d.
2.2. Pendahuluan
Pendahuluan terdiri atas: latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian dan manfaat penelitian. Penjelasan masing-masing sebagai berikut:
2.2.1. Latar Belakang
Latar belakang (maksimal 10 halaman) yang memuat minimal hal-hal
sebagai berikut;
1) Penjelasan tentang gejala atau fenomena riil yang diperoleh melalui
observasi, pengamatan atau hasil bacaan yang didukung oleh data
yang akurat,
2) Penjelasan tentang kondisi ideal/yang diharapkan terkait dengan
gejala atau fenomena hasil observasi, pengamatan atau hasil
bacaan.
3) Penjelasan yang

menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara

gejala atau fenomena riil dengan yang ideal atau yang diharapkan.
Kesenjangan bisa dibangun dari adanya ketidak harmonisan, antara
yang seharusnya dengan yang kenyataan, antara satu teori dengan
teori yang lain, antara teori dengan fakta empiris (hasil penelitian),
dan antara satu hasil penelitian dengan hasil penelitian lainnya
4) Penjelasan tentang pentingnya kesenjangan (gap) antara gejala atau
fenomena riil dengan yang ideal atau yang diharapkan diselesaikan
melalui penelitian. Tingkat kepentingan suatu fenomena untuk diteliti
antara lain dapat diangkat dari segi teoritisnya, misalnya karena
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adanya kesenjangan (gap) antar teori yang sudah ada dalam
menjelaskan

fenomena,

belum

tegasnya

suatu

teori

yang

menjelaskan fenomena, terjadinya perkembangan baru mengenai
asumsi-asumsi dasar suatu teori yang menjelaskan fenomena, atau
masih diragukannya kebenaran dari suatu teori mengenai fenomena
tersebut. Tingkat kepentingan juga dapat diangkat dari segi manfaat
praktis misalnya adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan,
atau penilaian skeptis terhadap keberhasilan suatu program

atau

kebijakan.

2.2.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan proses krusial dalam karya ilmiah
sebab rumusan masalah tidak hanya menjadi acuan untuk merumuskan
tujuan dan manfaat penelitian dalam pendahuluan, tetapi juga menjadi
faktor penting untuk menentukan kandungan yang ada dalam bab-bab
berikutnya. Misalnya, teori yng diacu dan kerangka pikir yang dibangun
berdasarkan kajian pustaka dan teknik analisis yang digunakan. Oleh
karena itu rumusan masalah menjadi faktor penting dalam menetukan
kualitas karya ilmiah. Permasalahan yang baik dan berkualitas adalah
permasalahan yang dilahirkan dari kesenjangan antar teori yang sudah ada
dalam

menjelaskan

fenomena,

belum

tegasnya

suatu

teori

yang

menjelaskan fenomena, terjadinya perkembangan baru mengenai asumsiasumsi dasar suatu teori yang menjelaskan fenomena, masih diragukannya
kebenaran dari suatu teori mengenai fenomena atau situasi social yang
ada. Permasalahan juga dapat diangkat dari adanya perbedaan antara
harapan dan kenyataan, atau penilaian skeptis terhadap keberhasilan suatu
program

atau kebijakan. Perumusan masalah dapat dirumuskan dalam

berbentuk kalimat tanya dan juga dapat dirumuskan dalam kalimat
pernyataan.

2.2.3. Tujuan Penelitian
a. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai pada kegiatan penelitian.
b. Tujuan

mengacu

pada

rumusan

masalah.

Misalkan

rumusan

masalahnya adalah “bagaimana hubungan antara X dan Y”, maka
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tujuannya adalah “untuk mengetahui dan menganalisis

hubungan

antara X dan Y”.
c. Jumlah tujuan minimal sama dengan jumlah masalah yang telah
dirumuskan.
2.2.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian adalah kegunaan dari hasil yang akan diperoleh
melalui penelitian. Manfaat penelitian minimal mencakup ;
1. Bagi ilmuwan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang
dikaji,
2. Bagi pemerintah bermanfaat sebagai

bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan atau keputusan,
3. Bagi masyarakat sebagai bahan referensi dalam menerapkan hasil
penelitian tersebut dan
4. Bagi peneliti menjadi bahan refensi dalam melakukan penelitian yang
serupa.
Manfaat penelitian juga dapat dikelompokkan kedalam dua kategori
yaitu: (1) kegunaan ilmiah yaitu temuan dalam bentuk teori atau teknologi
baru yang dapat disumbangkan bagi pengembangan IPTEK, (2) Kegunaan
praktis

yaitu sumbangan hasil penelitian untuk kepentingan praktis

misalnya sebagai acuan bagi masyarakat atau bagi pemerintah dalam
merumuskan kebijakan atau dalam mengambil suatu keputusan.

2.3. Tinjauan Pustaka
Bagian Tinjauan pustaka menguraikan minimal empat sub bab, yaitu: kajian
pustaka/teori dan kajian penelitian terdahulu (kajian empiris). Uraian sub bab
pada tinjauan pustaka adalah sebagai berikut;
1) Tinjauan pustaka (Literature Review) memuat uraian yang sistematik tentang
teori induk (grand theory) yang relevan, serta fakta dan hasil-hasil penelitian
sebelumnya yang relevan, dan berasal dari buku-buku teks ilmiah, dari jurnaljurnal ilmiah, atau dari publikasi ilmiah mutakhir lainnya.
Agar tinjauan pustaka tersusun secara sistematis maka penulisannya disusun
dalam tiga tahapan berpikir yaitu: (1) tahapan conception yaitu peneliti
menjelaskan pengertian-pengertian dasar dari konsep-konsep yang ada
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dalam fenomena yang diteliti berdasarkan sumber-sumber ilmiah, dan
selanjutnya

menemukan

variabel-variabel

yang

relevan

(2)

tahapan

adjustment yaitu peneliti menguraikan ciri, karakterristik, sifat dan bentukbentuk hubungan dari variabel-variabel yang ditemukan pada tahapan
conception

dan (3) tahapan conclution yaitu peneliti menarik satu atau

beberapa kesimpulan deduktif mengenai pengertian, ciri, karakter dan sifat
umum (general) dari variabel-variabel penelitian, atau bentuk umum
hubungan antara dua atau lebih variabel. Teori dan fakta atau hasil penelitian
yang dikutip atau digunakan dalam tinjauan pustaka sebaiknya diambil dari
sumber primer.
Perlu ditegaskan bahwa kajian pustaka bukan sekedar kumpulan kutipankutipan, teori-teori, konsep-konsep, paradigma-paradigma yang disajikan
secara berjajar melainkan sebuah kajian analitis dan diskusi kritis terhadap
teori-teori, konsep-konsep, paradigma-paradigma melalui suatu proses untuk
mendapatkan landasan yang kuat untuk membangun sebuah konsep baru
guna memecahkan permasalahan yang dikemukakan.
Kajian pustaka harus mengacu pada pustaka dalam bentuk buku teks, jurnal
dan sumber-sumber pustaka lainnya yang telah dipublikasi luas dan telah
menjadi sumber rujukan para ilmuwan.

Pada penulisan karya ilmiah

terutama dalam penyusunan tesis dan disertasi, sumber pustaka yang
dominan atau yang diutamakan adalah dari jurnal terakreditasi baik nasional
maupun internasional dan buku teks yang diterbitkan oleh penerbit yang
kredibel.

2) Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir (Logical Construct) yang baik minimal memuat halhal sebagai berikut ;
(1) Kerangka pikir (Logical Construct) merupakan ringkasan atau abstraksi
dari penalaran peneliti mengenai teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang
telah diuraikan secara mendalam pada tinjauan pustaka.
(2) Kerangka pikir harus menjelaskan variabel-variabel yang lahir dari hasil
penalaran teori-teori dan hasil penelitian yang akan menjadi fokus
penelitian.
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(3) Kerangka pikir harus dapat menunjukan dan menjelaskan keterkaitan
antar variabel-variabel yang merupakan fokus penelitian
(4) Kerangka pikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah
keterkaitan antar variabel-variabel yang merupakan fokus penelitian
positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal atau interaktif.
(5) Kerangka pikir menggambarkan paradigma berpikir peneliti untuk
menjawab masalah penelitian.
(6) Kerangka pikir dilengkapi dengan visualisasi berupa bagan atau diagram
kerangka berpikir.

3) Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban masih perlu diuji. Penelitian
yang membutuhkan rumusan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan
pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan
kualitatif umumnya tidak menggunakan hipotesis.

2.4. Metode Penelitian
Metode penelitian menguraikan antara lain lokasi dan waktu pelaksanaan
penelitian, desain atau rancangan penelitian yang digunakan, populasi dan teknik
penarikan sampel, variabel yang diteliti, jenis dan sumber data, instrument, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data serta definisi operasional. Uraian masingmasing sebagai berikut;

2.4.1. Lokasi dan Waktu
Pada bagian ini dijelaskan secara singkat mengenai tempat atau daerah
yang akan dipilih sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi harus didasarkan
pada pertimbangan ilmiah. Setelah lokasi ditentukan, maka peneliti harus
mencantumkan waktu dan jadwal pelaksanaan penelitian. Jangka waktu yang
ditetapkan harus didasarkan pada jumlah waktu yang diperlukan untuk mengukur
atau mengumpulkan data, mentabulasi, mengedit, mengolah dan menganalisis
data, menginterpretasi, serta waktu yang akan digunakan untuk menulis laporan.
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2.4.1. Desain atau Rancangan Penelitian.
Desain atau Rancangan Penelitian dapat dikelompokan sebagai berikut ;
1) Menurut teknik pengambilan sampel yang terdiri dari penelitian terhadap
seluruh populasi, penelitian terhadap sejumlah sampel dan penelitian studi
kasus.
2) Menurut timbulnya variable, yaitu penelitian non eksperimental (penelitian
deskriptif, penelitian histori dan penelitian filsafat), penelitian eksperimental
(penelitian pra eksperimental, eksperimental semu, eksperimental
sungguhan).
3) Menurut model pengembangannya, yaitu penelitian cross sectional,
penelitian longitudinal
2.4.2. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diukur parameternya atau
yang akan diteliti. Pada penelitian kualitatif umumnya tidak menggunakan istilah
populasi, tetapi menggunakan istilah situasi social (social situation) yang
umumnya terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actor), dan
aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergi. Situasi social tersebut dapat
dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi
didalamnya. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden,
tetapi sebagai nara sumber, partisipan, atau informan. Sedangkan pada
penelitian kuantitatif sumber informasi disebut responden yang merupakan
sampel yang dianggap mewakili kondisi populasi

Penentuan besarnya sampel dapat menggunakan beberapa rumus,
antara lain, rumus Isaac dan Michael, rumus slovin, nomogram Herry King dan
yang lainnya. Secara rinci penjelsan tentang penggunaan rumus penentuan
besarnya sampel dapat dibaca pada buku-buku metodologi penelitian.
Setelah menentukan besarnya sampel, maka selanjutnya dilakukan
penarikan sample yang akan mewakili anggota populasi. Secara umum teknik

sampling dibagi menjadi dua yaitu,
1) Probabilitas (probability sampling), terdiri dari teknik Simple random
sampling, stratified random sampling, cluster random sampling atau
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kombinasi dari teknik-teknik tersebut seperti stratified cluster sampling atau
two stage cluster sampling. Teknik ini sering digunakan pada desain

penelitian kuantitatif.
2) Nonprobabilitas (nonprobability sampling), terdiri atas teknik purporsive
(sengaja) jenuh, kuota, snowball dan Sistematis sampling. Teknik ini sering
digunakan pada desain penelitian kualitatif.

2.4.3. Variabel Penelitian
Secara teoritis variable dapat didefinisikan sebagai suatu atribut

atau

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

2.4.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan
menurut sumbernya yaitu data primer atau data sekunder, dan menurut waktu
pengambilannya yaitu apakah data kerat lintang (crossectional data), data
rangkai waktu (time series data) atau data prediksi (estimate data). Selanjutnya
dijelaskan pula mengenai teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data bisa berupa pengukuran langsung terhadap
objek yang diteliti (experiment), melalui wawancara (interview), atau melalui
kuisioner yang dikirim ke responden, atau observasi (pengamatan). Focus group
discasion (FGD), dan teknik lainnya sesuai dengan bidang ilmu.

2.4.5. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menjelaskan tentang teknik atau formula yang akan
digunakan untuk menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik
analisis yang akan digunakan sangat bergantung pada rumusan masalah, tujuan
dan hipotesis penelitian. Pada prinsipnya teknik analisis data dibagi dua, yaitu ;
1) Teknik analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang menggunakan proses
berpikir induktif.
2) Teknik analisis kuantitatif atau sering juga disebut teknik analisis statistik
yang digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka, baik
hasil pengukuran maupun hasil transformasi data kualitatif menjadi data
kuantitatif.
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2.4.6. Konsep Operasional
Konsep operasional menjelaskan tentang pengertian, batasan atau
definisi mengenai variabel-variabel dan ukuran-ukuran yang digunakan dalam
proses pengumpulan dan menganalisis data. Setiap variabel harus jelas satuan
dan ukurannya dalam dimensi ruang dan waktu. Misalnya: Variabel pendapatan
keluarga adalah jumlah uang yang diterima oleh satu keluarga yang diukur dalam
satuan rupiah per bulan. Setelah konsep operasional, bisa dilanjutkan dengan
operasionalisasi variabel untuk menjabarkan variabel sampai pada indikator
variabel. Indikator variabel menjadi dasar atau pedoman dalam menyusun
instrumen penelitian.

2.4.7. Daftar Pustaka
Daftar pustaka memuat daftar mengenai buku-buku literatur, jurnal-jurnal,
publikasi ilmiah atau dokumen-dokumen lembaga pemerintah dan swasta yang
menjadi referensi dalam melakukan penelitian. Teknik penulisan daftar pustaka
dapat dilihat pada bagian teknik pengetikan (penulisan daftar pustaka)
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V. PENULISAN TESIS DAN DISERTASI

Bagian awal tesis dan disertasi seperti yang telah dikemukakan, meliputi
sampul luar sampai halaman terakhir sebelum halaman bagian i. Penulisan tesis
atau disertasi bertujuan untuk menjelaskan tata aturan penulisan komponenkomponen pada bagian awal tesis dan disertasi.
6.1. Sampul luar
Sampul luar mencantumkan informasi kunci mengenai identitas tesis dan
disertasi sebagai berikut:


Judul tesis atau disertasi yang ditulis dalam huruf kapital



Kata Tesis atau Disertasi



Kata oleh:



Nama mahasiswa tanpa gelar



Nomor Induk Mahasiswa (NIM)



Logo Universitas Halu Oleo sesuai statuta 2012



Tulisan Program Magister atau Doktor Bidang Ilmu Pascasarjana Universitas
Halu Oleo Kendari dengan huruf kapital.



Tahun cetak
Contoh halaman sampul luar tesis dan disertasi dapat dilihat pada
lampiran 2a dan disertasi pada lampiran 2b.
Selain itu, pada bagian punggung yang menunjukkan ketebalan pada
bagian kiri tesis dan disertasi perlu dicantumkan nama dan NIM
mahasiswa, judul tesis atau disertasi, dan tahun kelulusan.
Judul Tesis atau disertasi harus memenuhui syarat sebagai berikut ;


Judul harus menarik dan aktual yang rinci dan jelas



Judul memuat konsep-konsep umum yang dapat berfungsi sebagai
variable utama



Judul Maksimal 20 kata

6.2. Sampul dalam
Sampul dalam tesis dan disertasi berisikan;.


Judul tesis atau disertasi yang ditulis dalam huruf kapital



Kata Tesis Atau Disertasi
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Kalimat: Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Master
atau Gelar Doktor pada Program studi-----Program Pascasarjana Universitas
Halu Oleo



Kata Oleh:



Nama Mahasiswa Tanpa Gelar



Nomor Induk Mahasiswa (NIM)



Tulisan Program Studi----- Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo
Kendari



Tahun cetak

Contoh sampul-dalam tesis pada lampiran 3a dan disertasi pada lampiran 3b.
6.3. Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan memuat kata: halaman pengesahan, judul tesis
atau disertasi, nama penulis, NIM, Program studi, Menyetujui Komisi pembimbing
atau Promotor, nama Komisi pembimbing atau Promotor, mengetahui ketua
program studi (sebelah kanan) dan Direktur (sebelah kiri), Nama dan NIP Ketua
program studi dan Direktur dan tanggal lulus dibagian kiri bawah.
Contoh halaman pengesahan tesis pada lampiran 4a dan disertasi pada
lampiran 4b.
6.5. Halaman Refleksi (jika ada)
Memuat

tulisan persembahan semboyan, motto dan atau kata-kata

mutiara.
6.6. Halaman Pernyataan keaslian
Memuat pernyataan keaslian tulisan yang ditandatangani diatas materai
6000 rupiah. Contoh halaman pernyataan keaslian tulisan dapat dilihat pada
lampiran 5.
6.7. Halaman Identitas Penguji
Memuat nama penguji berdasarkan urutan di dalam surat keputusan
direktur.
6.8. Abstrak (bahasa Indonesia)
Contoh abstrak bahasa Indonesia dilihat pada lampiran 6.
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6.9. Abstrak (bahasa Inggris)
Contoh abstract bahasa Inggris pada lampiran 7.
6.10. Kata pengantar
Kata pengantar memuat ungkapan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang
Maha Esa sehingga tesis dan disertasi dapat diselesaikan, ucapan terima
kasih, uraian singkat proses penulisan tesis dan disertasi, mengantar para
pembaca agar dapat memahami isi tulisan, harapan penyempurnaan, manfaat
bagi yang membutuhkan. Contoh kata pengantar dapat dilihat pada lampiran 8.

6.13. Daftar isi
Contoh daftar isi dapat diliht pada lampiran 9.

6.14. Daftar Tabel
Contoh halaman daftar tabel dapat dilihat pada lampiran 10.

6.15. Daftar Gambar
Cara pengetikan daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 11.
6.16. Daftar Lampiran
Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran dan halaman di
mana lampiran itu diletakkan. Judul yang tertera dalam daftar lampiran harus
sama dengan judul yang ada dalam lampiran (misalnya judul tentang
“perhitungan regresi) ”sidik ragam”, ”peta wilayah”, data”, dan lain-lain. Contoh
pengetikan dapat dilihat pada lampiran 12.
6.17. Riwayat Hidup
Riwayat hidup berisi nama penulis, tempat dan tanggal lahir, nama orang
tua, dan riwayat pendidikan dan pekerjaan serta prestasi-prestasi yang menonjol
yang pernah diperoleh.
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VII . BAGIAN ISI TESIS ATAU DISERTASI

Bab-bab dalam teks merupakan komponen terpenting dari tesis dan
disertasi. Sistematika dan banyaknya jumlah bab dalam “bagian isi” ini telah
dijelaskan pada Bab II. Secara rinci penjelasan setiap bagian isis tesis dan
disertasi adalah sebagai beriku;
5.1. Pendahulun
Bab pendahuluan setidaknya memuat: latar belakang, perumusan
masalah, tujuan penelitin, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. Kelima muatan
tersebut masing-masing menjadi sub bab, sehingga bab pendahuluan ini terdiri
dari lima sub bab yang diuraian berikut:
5.1.1

Latar Belakang
Latar belakang (maksimal 10 halaman) yang memuat minimal hal-hal
sebagai berikut;
1) Penjelasan tentang gejala atau fenomena riil yang diperoleh melalui
observasi, pengamatan atau hasil bacaan yang didukung oleh data
yang akurat,
2) Penjelasan tentang kondisi ideal/yang diharapkan terkait dengan
gejala atau fenomena hasil observasi, pengamatan atau hasil
bacaan.
3) Penjelasan yang menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara
gejala atau fenomena riil dengan yang ideal atau yang diharapkan.
Kesenjangan bisa dibangun dari adanya ketidak harmonisan, antara
yang seharusnya dengan yang kenyataan, antara satu teori dengan
teori yang lain, antara teori dengan fakta empiris (hasil penelitian),
dan antara satu hasil penelitian dengan hasil penelitian lainnya
4) Penjelasan tentang pentingnya kesenjangan (gap) antara gejala atau
fenomena riil dengan yang ideal atau yang diharapkan diselesaikan
melalui penelitian. Tingkat kepentingan suatu fenomena untuk diteliti
antara lain dapat diangkat dari segi teoritisnya, misalnya karena
adanya kesenjangan (gap) antar teori yang sudah ada dalam
menjelaskan

fenomena,

belum

tegasnya

suatu

teori

yang

menjelaskan fenomena, terjadinya perkembangan baru mengenai
asumsi-asumsi dasar suatu teori yang menjelaskan fenomena, atau
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masih diragukannya kebenaran dari suatu teori mengenai fenomena
tersebut. Tingkat kepentingan juga dapat diangkat dari segi manfaat
praktis misalnya adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan,
atau penilaian skeptis terhadap keberhasilan suatu program

atau

kebijakan.

5.1.2. Rumusan Masalah
Permasalahan yang baik dan berkualitas adalah permasalahan
yang dilahirkan dari kesenjangan antar teori yang sudah ada dalam
menjelaskan fenomena, belum tegasnya suatu teori yang menjelaskan
fenomena, terjadinya perkembangan baru mengenai asumsi-asumsi dasar
suatu teori yang menjelaskan fenomena, masih diragukannya kebenaran
dari suatu teori mengenai fenomena atau situasi sosial yang ada.
Permasalahan juga dapat diangkat dari adanya perbedaan antara harapan
dan kenyataan, atau penilaian skeptis terhadap keberhasilan suatu
program

atau kebijakan. Perumusan masalah dapat dirumuskan dalam

berbentuk kalimat tanya dan juga dapat dirumuskan dalam kalimat
pernyataan.
5.1.3. Tujuan Penelitian
1) Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai pada kegiatan penelitian.
2) Tujuan

mengacu

pada

rumusan

masalah.

Misalkan

rumusan

masalahnya adalah “bagaimana hubungan antara X dan Y”, maka
tujuannya adalah “untuk mengetahui dan menganalisis

hubungan

antara X dan Y”.
3) Jumlah tujuan minimal sama dengan jumlah masalah yang telah
dirumuskan.
5.1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian adalah kegunaan dari hasil yang akan diperoleh
melalui penelitian. Manfaat penelitian minimal mencakup ;
1) Bagi ilmuwan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang
dikaji,

39

2) Bagi pemerintah bermanfaat sebagai

bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan atau keputusan,
3) Bagi masyarakat sebagai bahan referensi dalam menerapkan hasil
penelitian tersebut dan
4) Bagi peneliti menjadi bahan refensi dalam melakukan penelitian yang
serupa.
Manfaat penelitian juga dapat dikelompokkan kedalam dua kategori
yaitu: (1) kegunaan ilmiah yaitu temuan dalam bentuk teori atau teknologi
baru yang dapat disumbangkan bagi pengembangan IPTEK, (2) Kegunaan
praktis

yaitu sumbangan hasil penelitian untuk kepentingan praktis

misalnya sebagai acuan bagi masyarakat atau bagi pemerintah dalam
merumuskan kebijakan atau dalam mengambil suatu keputusan.
5.2. Tinjauan Pustaka
1) Tinjauan pustaka (Literature Review) memuat uraian yang sistematik
tentang teori induk (grand theory) yang relevan, serta fakta dan hasil-hasil
penelitian sebelumnya yang relevan, dan berasal dari buku-buku teks
ilmiah, dari jurnal-jurnal ilmiah, atau dari publikasi ilmiah mutakhir lainnya.
2) Tinjauan pustaka tersusun secara sistematis maka penulisannya disusun
dalam tiga tahapan berpikir yaitu: (1) tahapan conception yaitu peneliti
menjelaskan pengertian-pengertian dasar dari konsep-konsep yang ada
dalam fenomena yang diteliti berdasarkan sumber-sumber ilmiah, dan
selanjutnya menemukan variabel-variabel yang relevan (2) tahapan
adjustment yaitu peneliti menguraikan ciri, karakterristik, sifat dan bentukbentuk hubungan dari variabel-variabel yang ditemukan pada tahapan
conception dan (3) tahapan conclution yaitu peneliti menarik satu atau
beberapa kesimpulan deduktif mengenai pengertian, ciri, karakter dan
sifat umum (general) dari variabel-variabel penelitian, atau bentuk umum
hubungan antara dua atau lebih variabel. Teori dan fakta atau hasil
penelitian yang dikutip atau digunakan dalam tinjauan pustaka sebaiknya
diambil dari sumber primer.
3) Tinjauan pustaka bukan sekedar kumpulan kutipan-kutipan, teori-teori,
konsep-konsep, paradigma-paradigma yang disajikan secara

berjajar

melainkan sebuah kajian analitis dan diskusi kritis terhadap teori-teori,
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konsep-konsep, paradigma-paradigma melalui suatu proses untuk
mendapatkan landasan yang kuat untuk membangun sebuah konsep
baru guna memecahkan permasalahan yang dikemukakan.
4) Tinjauan pustaka harus mengacu pada pustaka dalam bentuk buku teks,
jurnal dan sumber-sumber pustaka lainnya yang telah dipublikasi luas dan
telah menjadi sumber rujukan para ilmuwan. Pada penulisan karya ilmiah
terutama dalam penyusunan tesis dan disertasi, sumber pustaka yang
dominan atau yang diutamakan adalah dari jurnal terakreditasi baik
nasional maupun internasional

dan buku teks yang diterbitkan oleh

penerbit yang kredibel.

5.3. Kerangka Berpikir dan Hipotesis
5.3.1. Kerangka Berpikir
1) Kerangka pikir (Logical Construct) merupakan ringkasan atau abstraksi
dari penalaran peneliti mengenai teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang
telah diuraikan secara mendalam pada tinjauan pustaka.
2) Kerangka pikir harus menjelaskan variabel-variabel yang lahir dari hasil
penalaran teori-teori dan hasil penelitian yang akan menjadi fokus
penelitian.
3) Kerangka pikir harus dapat menunjukan dan menjelaskan keterkaitan
antar variabel-variabel yang merupakan fokus penelitian
4) Kerangka pikir harus dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah
keterkaitan antar variabel-variabel yang merupakan fokus penelitian
positif atau negatif, berbentuk simetris, kausal atau interaktif.
5) Kerangka pikir menggambarkan paradigma berpikir peneliti untuk
menjawab masalah penelitian.
6) Kerangka pikir dilengkapi dengan visualisasi berupa bagan atau diagram
kerangka berpikir.

5.3.2. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban masih perlu diuji. Penelitian
yang membutuhkan rumusan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan
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pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan
kualitatif umumnya tidak menggunakan hipotesis.

5.4. Metode Penelitian
Metode penelitian menguraikan antara lain lokasi dan waktu pelaksanaan
penelitian, desain atau rancangan penelitian yang digunakan, populasi dan teknik
penarikan sampel, variabel yang diteliti, jenis dan sumber data, instrument, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data serta definisi operasional. Uraian masingmasing sebagai berikut;

5.4.1. Lokasi dan Waktu
Pada bagian ini dijelaskan secara singkat mengenai tempat atau daerah
yang akan dipilih sebagai lokasi penelitian. Pemilihan lokasi harus didasarkan
pada pertimbangan ilmiah. Setelah lokasi ditentukan, maka peneliti harus
mencantumkan waktu dan jadwal pelaksanaan penelitian. Jangka waktu yang
ditetapkan harus didasarkan pada jumlah waktu yang diperlukan untuk mengukur
atau mengumpulkan data, mentabulasi, mengedit, mengolah dan menganalisis
data, menginterpretasi, serta waktu yang akan digunakan untuk menulis laporan.
5.4.2. Desain atau Rancangan Penelitian.
Desain atau Rancangan Penelitian dapat dikelompokan sebagai berikut ;
1) Menurut teknik pengambilan sampel yang terdiri dari penelitian terhadap
seluruh populasi, penelitian terhadap sejumlah sampel dan penelitian studi
kasus.
2) Menurut timbulnya variable, yaitu penelitian non eksperimental (penelitian
deskriptif, penelitian histori dan penelitian filsafat), penelitian eksperimental
(penelitian pra eksperimental, eksperimental semu, eksperimental
sungguhan).
3) Menurut model pengembangannya, yaitu penelitian cross sectional,
penelitian longitudinal

5.4.3. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diukur parameternya atau
yang akan diteliti. Pada penelitian kualitatif umumnya tidak menggunakan istilah
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populasi, tetapi menggunakan istilah situasi social (social situation) yang
umumnya terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actor), dan
aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergi. Situasi social tersebut dapat
dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui

apa yang terjadi

didalamnya. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden,
tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sedangkan pada
penelitian kuantitatif sumber informasi disebut responden yang merupakan
sampel yang dianggap mewakili kondisi populasi

Penentuan besarnya sampel dapat menggunakan beberapa rumus,
antara lain, rumus Isaac dan Michael, rumus slovin, nomogram Herry King dan
yang lainnya. Secara rinci penjelsan tentang penggunaan rumus penentuan
besarnya sampel dapat dibaca pada buku-buku metodologi penelitian.
Setelah menentukan besarnya sampel, maka selanjutnya dilakukan
penarikan sample yang akan mewakili anggota populasi. Secara umum teknik

sampling dibagi menjadi dua yaitu,
1) Probabilitas (probability sampling), terdiri dari teknik Simple random
sampling, stratified random sampling, cluster random sampling atau
kombinasi dari teknik-teknik tersebut seperti stratified cluster sampling atau
two stage cluster sampling. Teknik ini sering digunakan pada desain

penelitian kuantitatif.
2) Nonprobabilitas (nonprobability sampling), terdiri atas teknik purporsive
(sengaja) jenuh, kuota, snowball. dan Sistematis sampling. Teknik ini sering
digunakan pada desain penelitian kualitatif.

5.4.4. Variabel Penelitian
Secara teoritis variable dapat didefinisikan sebagai suatu atribut

atau

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
5.4.5. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian dapat diklasifikasikan
menurut sumbernya yaitu data primer atau data sekunder, dan menurut waktu
pengambilannya yaitu apakah data kerat lintang (crossectional data), data
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rangkai waktu (time series data) atau data prediksi (estimate data). Selanjutnya
dijelaskan pula mengenai teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data bisa berupa pengukuran langsung terhadap
objek yang diteliti (experiment), melalui wawancara (interview), atau melalui
kuisioner yang dikirim ke responden, atau observasi (pengamatan). Focus group
discasion (FGD), dan teknik lainnya sesuai dengan bidang ilmu.

5.4.6. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menjelaskan tentang teknik atau formula yang akan
digunakan untuk menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik
analisis yang akan digunakan sangat bergantung pada rumusan masalah, tujuan
dan hipotesis penelitian. Pada prinsipnya teknik analisis data dibagi dua, yaitu ;
1) Teknik analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang menggunakan proses
berpikir induktif.
2) Teknik analisis kuantitatif atau sering juga disebut teknik analisis statistik
yang digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk angka, baik hasil
pengukuran maupun hasil transformasi data kualitatif menjadi data kuantitatif.

5.4.7. Konsep Operasional
Konsep operasional menjelaskan tentang pengertian, batasan atau
definisi mengenai variabel-variabel dan ukuran-ukuran yang digunakan dalam
proses pengumpulan dan menganalisis data. Setiap variabel harus jelas satuan
dan ukurannya dalam dimensi ruang dan waktu. Misalnya: Variabel pendapatan
keluarga adalah jumlah uang yang diterima oleh satu keluarga yang diukur dalam
satuan rupiah per bulan. Setelah konsep operasional, bisa dilanjutkan dengan
operasionalisasi variabel untuk menjabarkan variabel sampai pada indikator
variabel. Indikator variabel menjadi dasar atau pedoman dalam menyusun
instrumen penelitian.

5.5. Hasil dan Pembahasan
Pada sub bab hasil penelitian, diuraikan secara rinci dan jelas semua
data-data hasil penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar,
diagram dan narasi. Data berdasarkan variabelnya didiskripsikan secara tunggal
tanpa melihat keterkaitan antara satu variabel yang satu dengan variable lainnya.

44

Sub bab “pembahasan hasil” adalah pemberian makna dan sekaligus
penjelasan mengenai hasil penelitian. Uraian sub bab pembahasan ini,

lebih

ditekankan pada penjelasan keterkaitkan antara variabel yang dikaji. Jika
hipotesis atau proposisi ada yang ditolak, maka harus dijelaskan mengapa
ditolak, demikian pula kalau diterima harus dijelaskan secara medalam. Peneliti
harus membandingkan dan mendialogkan temuannya dengan teori-teori yang
menjadi acuan dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Akhirnya peneliti
dapat membuat suatu pernyataan bahwa temuannya dapat mendukung atau
menolak teori dan atau hasil penelitian sebelumnya, atau bahkan menemukan
teori baru.
Dalam bab hasil dan pembahasan ini peneliti diwajibkan untuk
mengungkapkan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian merupakan
hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh peneliti tetapi tidak bisa dilakukan
karena alasan tertentu yang berpotensi pada ketidaksempurnaan hasil penelitian.
Pernyataan keterbatasan ini, di samping menunjukkan sifat keterbukaan peneliti,
juga memberikan pintu masuk bagi peneliti lain untuk menyempurnakan hasil
penelitian yang dilakukan.

5.6.

Simpulan dan Saran
Pada bagian akhir dari suatu tesis dan disertasi harus menyajikan

simpulan dan saran. Simpulan dan saran hendaknya disajikan dalam sub bab
yang terpisah
Simpulan dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut ; (a) pernyataan
singkat dan akurat yang didasarkan dari hasil pembahasan, (b) jawaban
terhadap permasalahan penelitian dan berkorespondensi dengan tujuan
penelitian, (c) menyajikan simpulan secara parsial sesuai dengan tujuan
penelitian, atau disajikan secara umum yang bersifat komprehensif.
Saran bisa ditujukan untuk

(a) perbaikan konsep atau metode, (b)

penelitian lanjutan, dan (c) kebijakan, baik bagi pemerintah maupun institusi lain
yang relevan.
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Lampiran 6. Halaman Abstrak (Dalam Bahasa Indonesia)

ABSTRAK
Judul
Nama
Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh efisiensi operasional terhadap
kinerja Bank umum swasta nasional devisa di Indonesia, dimana konsep market share
dan risiko digunakan sebagai variabel antara. Jenis penelitian ini adalah penelitian
eksplanatoris. Populasi dalam penelitian adalah seluruh yakni 36 Bank umum swasta
nasional devisa di Indonesia. Jumlah sampel yang ditetapkan adalah sebanyak 24 Bank
umum swasta nasional devisa di Indonesia, data - data laporan keuangan dari
sampel/responden dianalisis dengan menggunakan structural equation modeling (SEM)
dengan menggunakan paket program AMOS 4.01 guna memperoleh hasil hubungan
kausalitas antar variabel yang dikembangkan dalam model. Hasil pengujian pengaruh
efisiensi operasional dan persaingan terhadap market share dan risiko serta kinerja Bank
umum swasta nasional di Indonesia, adalah sebagai berikut ; pengaruh efisiensi
operasional terhadap market share memiliki koefisien jalur sebesar 0,951 dengan tingkat
probabilitas sebesar 0,000 (p < 0,05), pengaruh efisiensi operasional terhadap risiko
memiliki koefisien jalur sebesar 1,252 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,025 (p <
0,05), pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja memiliki koefisien jalur sebesar
2,233 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,030 (p < 0,05), pengaruh market share
terhadap risiko memiliki koefisien jalur sebesar -1,951 dengan tingkat probabilitas
sebesar 0,003 (p < 0,05), pengaruh market share terhadap kinerja memiliki koefisien jalur
sebesar -2,991 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,013 (p < 0,05), pengaruh risiko
terhadap kinerja memiliki koefisien jalur sebesar -1,295 dengan tingkat probabilitas
sebesar 0,002 (p < 0,05). Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada paradigma hubungan struktural
efisiensi operasional terhadap market share dan risiko serta kinerja pada Bank umum
swasta nasional di Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya keterkaitan
antara pelaksanaan fungsi bank yaitu ; (a) Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana
masyarakat dalam bentuk simpanan, (b) Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana
ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan (c) Bank sebagai lembaga yang melancarkan
transaksi perdagangan dan peredaran uang.
Kata Kunci : Efisiensi operasional, market share, risiko, dan kinerja.
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Lampiran 7. Halaman Ringkasan Abstract (Dalam Bahasa Inggris)
ABSTRACT
Judul dalam Bahasa Inggris
Nama
The objective of this research was to study an effect of operating efficiency on
the performance of national private foreign exchange banks in Indonesia in which
concepts of market share and risk were used as the intervening variable. This was an
explanatory research. Population of the research was including 36 private foreign
exchange banks in Indonesia. Of this banks, 24 which were taken as sample for this
research. The financial statement data of the sample were analyzed by the structural
equation modeling (SEM) by using package program of AMOS 4.01 to know a causality
relationship among variables developed within the model. The analytical result of the
effect of the operating efficiency on the market share and risk, as well as on the
performance of the national private foreign exchange banks in Indonesia were as follow.
The effect of operating efficiency on the market share possessed a path coefficient of
0,951 with probability level of 0,000 (p<0,05); the effect of operating efficiency on the
risk had the path coefficient of 1,252 with probability level of 0,025 (p< 0,05); the effect
of operating efficiency on the performance had the path coefficient of 2,332 with
probability level of 0,030 (p<0,05); the effect of the market share on the risk had the path
coefficient of –1,951 with probability level of 0,003 (p<0,05); the effect of market share
on the performance had the path coefficient of –2,991 with probability level of 0,013
(p<0,005); the effect of the risk on the performance had the path coefficient of –1,295
with probability level of 0,002 (p<0,05). A significant contribution that the recent
research provided was the development of the evidence-based science, particularly
regarding a paradigm of structural relationship among operating efficiency and market
share and risk as well the performance of the national private foreign exchange banks in
Indonesia. The development of science, particularly related to the bank functioning
implementation was: (a) The Bank as an institution collected public funds in the form of
savings, (b) the Bank as the institution distributed funds to the public and (c) the Bank as
the institution undertook a commercial transaction and money supply.
Key Words: Operating efficiency, market share, risk and performance.
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