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BAB I 

BAGIAN UMUM 

Secara berurutan bagian awal penulisan tesis berisi hal-hal seperti di bawah ini : 

1. Halaman Sampul Depan 

2. Halaman Sampul Dalam 

3. Halaman Persetujuan Pembimbing/Promotor 

4. Halaman Penetapan Panitia Penguji 

5. Abstract (Bahasa Inggris) 

6. Abstrak (Bahasa Indonesia) 

7. Halaman Daftar Isi 

8. Halaman Daftar Tabel 

9. Halaman Daftar Gambar 

10. Halaman Daftar Singkatan atau Tanda (jika ada) 

11. Halaman Daftar Lampiran 

12. Plagiasi 

Untuk keseragaman mahasiswa Pascasarjana Universitas Ageng Tirtayasa, bagian awal Tesis 

diuraikan dan dengan contoh sebagaimana di bawah ini. 

A. HALAMAN SAMPUL DEPAN 

Halaman ini memuat hal-hal berikut secara berurut : Judul, lambang Pascasarjana Unversitas Sultan 

Ageng Tirtayasa, nama mahasiswa program Magister, nama lembaga “Pascasarjana Unversitas Sultan 

Ageng Tirtayasa”, dan tahun usulan tesis diujikan. 

Halaman ini menggunakan kertas Buffalo untuk tesis. 

1. Judul penelitian dibuat singkat, jelas, tidak bermakna ganda,ditulis dengan huruf  Times New 

Romanfont 14,  

2. Narasi  (S2). 

3. Lambang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berbentuk bundar dengan ukuran diameter  4 cm 

dengan warna kuning. 

4. Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh disingkat, tanpa gelar kesarjanaan. Pada sampul 

depan, di bawah nama dicantumkan nomor induk mahasiswa (NIM) dengan huruf arial 12. 

5. Halaman ini menggunakan kertas buffalo atau linen warna merah maroon untuk tesis Program 

Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, warna hijau untuk Program Studi Tenknologi Pembelajaran 

dan warna …. Untuk Program Studi Ilmu Hukum 

  



B. HALAMAN SAMPUL DALAM 

1. Halaman sampul dalam untuk proposal tesis berisi materi yang sama dengan  halaman sampul 

depan. Halaman ini menggunakan kertas putih sesuai dengan sampul dalam di bawah nama ditulis 

NIM lihat contoh di bawah ini 

C. Contoh Cover  Proposal Tesis : 

PENGARUH PENGGUNAAN FLASH DAN GAYA BELAJAR  

TERHADAP KEMAMPUAN BELAJAR TEKNOLOGI INFORMASI  

DAN KETERAMPILAN SISWA KELAS VII SMP NEGERI  1 MENES 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

PROPOSAL TESIS 

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Izin Penelitian Tesis pada Program 

Studi ....... 

 

Oleh: 

Nama Mahasiswa 

NIM 

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 

PASCASARJANA  

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

2017 



D. Contoh Cover Tesis : 

 

PENGARUH PENGGUNAAN FLASH DAN GAYA BELAJAR  

TERHADAP KEMAMPUAN BELAJAR TEKNOLOGI INFORMASI  

DAN KETERAMPILAN SISWA KELAS VII SMP NEGERI  1 MENES 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

TESIS 

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister ....... pada Program 

Studi .......  

 

Oleh: 

Nama Mahasiswa 

NIM 

 

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 

PASCASARJANA  

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

2017 

 



E. Halaman sampul dalam untuk tesis  

Halaman sampul dalam untuk tesis berisi materi yang sama dengan halaman sampul depan. 

Halaman ini menggunakan kertas putih sesuai dengan sampul dalam, di bawah nama ditulis 

NIM lihat contoh di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH PENGGUNAAN FLASH DAN GAYA 

BELAJARTERHADAP KEMAMPUAN BELAJAR TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN KETERAMPILAN SISWA KELAS VII SMP 

NEGERI  1 MENES 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

TESIS 

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister pada 

Program Studi .......  

 

 

Oleh: 

Nama Mahasiswa 

NIM 

 

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 

PASCASARJANA  

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

2017 



F. PERNYATAAN KEASLIAN 

Pernyataan tentang keaslian tesis berisi penegasan bahwa tesis yang dibuat adalah benar-

benar karya asli mahasiswa yang bersangkutan.Pernyataan ini juga harus menyebutkan 

bahwa tesis bebas plagialisme. Redaksi pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: 

Pernyataan Tesis 

LEMBAR PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Lengkap    : ................................ 

NIM     : …………………… 

Judul Tesis : Pengaruh Penggunaan Flash Dan Gaya Belajar 

Terhadap Kemampuan Belajar Teknologi Informasi 

dan Keterampilan Siswa Kelas VII SMPNegeri  1 

Menes 

Menyatakan bahwa   : 

1. Tesis Asli 

2. Murni gagasan sendiri 

3. Bukan karya orang lain 

Apabila pernyataan ini tidak sesuai maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan norma yang 

berlaku. 

Demikian pernyataan ini  saya buat dengan penuh  rasa tanggung jawab dan segala 

konsekuensinya 

Serang,  Tanggal, Bulan, Tahun 

Peneliti 

 

      

  Nama Mahasiswa 

  NIM 

 

 

 

MATERAI 

 Rp. 6000 

Rp6.000 

 



G. KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH 

Kata Pengantar 

Kata pengantar merupakan bagian Tesis yang dibuat oleh penulis diantaranya untuk menarik 

para pembaca sekaligus sebagai ucapan terima kasih kepada individu atau lembaga yang 

dianggap penulis memiliki peran penting dalam penyusunan Tesis. Kata pengantar ditulis 

dalam 1 spasi. 

Halaman ini dibuat sebagai halaman baru dan diberi judul “KATA PENGANTAR” yang 

ditulis dengan huruf ukuran 14, seperti contoh berikut : 

KATA PENGANTAR 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… dst. 

Penulis, 

(Kata “KATA PENGANTAR” ditulis ditengah – tengah dengan huruf kapital ukuran 14 dan 

isi Kata Pengantar disusun dalam jarak 1 spasi) 

Halaman Ucapan Terima Kasih 

Bagian ini ditulis untuk mengemukakan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih disampaikan 

secara singkat dan formal, dengan urutan: 

1. Bapak Prof Dr.H.Sholeh Hidayat, M.Pd. Rektor Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa…………… 

2. Bapak Dr.H.Suherman, M.Pd. Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa…… 

3. Bapak Dr.H. Masrupi, M.Pd. Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa… 

4. Bapak Dr. Helmi Yazid, SE.M.Ak. Wakil Direktur II Pascasarjana Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa…… 

5. Bapak/Ibu (Nama Kaprodi) 

6. Bapak/Ibu (Nama Sekprodi) 

7. Bapak/Ibu (Nama Pembimbing I) 

8. Bapak/Ibu (Nama Pembimbing II) 

9. Dosen-dosen dan staf Pascasarjana Universitas`Sultan Ageng Tirtayasa……………. 

10. Kepala Sekolah/Direktur/Ketua lokasi penelitian ……………………………………. 



11. Orangtua, suami, isteri, anak, dan keluarga peneliti…………………………………… 

12. Teman-teman satu angkatan …………………………………………………………. 

*Rektor/Direktur/Wakil Direktur I/Wakil Direktur II/Ketua Program Studi/ Sekretsris 

Program Studi, jika sebagai pembimbing ditambahkan kata “sekaligus sebagai……” 

H. PERSETUJUAN PEMBIMBING 

1.Persetujuan Pembimbing Seminar Proposal/Usulan Penelitian Tesis 

Halaman persetujuan untuk seminar proposal memuat judul, usulan penelitian untuk tesis, 

telah disetujui pada tanggal, Nama lengkap dan tanda tangan para pembimbing, dan 

pengesahan oleh Wakil Direktur 1.Contoh: Persetujuan komisi pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING 

Dipersyaratkan untuk Seminar Proposal Tesis 

Pengaruh Penggunaan Flash Dan Gaya Belajar Terhadap Kemampuan Belajar 

Teknologi Informasi dan Keterampilan Siswa Kelas VII SMP Negeri  1 

Menes 

 

Tanggal ……………………    Tanggal ………………………. 

Pembimbing I,      Pembimbing II, 

 

Nama. ……………..     Nama. ……………... 

NIP. ………………..     NIP ………………… 

 

Mengetahui, 

Wakil Direktur I     Ketua Program Studi 

 

Dr. H. Masrupi, M.Pd     Nama. ……………... 

NIP. 196310051992031009    NIP ………………… 



 

I. Persetujuan Perbaikan Proposal Tesis 

Halaman ini memuat tanggal, bulan, tahun pelaksanaan ujian, serta nama  ketua dan anggota penguji 

proposal tesis. 

 Contoh lembar perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERBAIKAN PROPOSAL TESIS 

Pengaruh Penggunaan Flash Dan Gaya Belajar Terhadap Kemampuan Belajar Teknologi 

Informasi dan Keterampilan Siswa Kelas VII SMP Negeri  1 Menes 

 

Komisi Penguji:    Tanda Tangan   Tanggal 

1.…………………….  ……………………  ……………………… 

2.…………………….   ..…………………  ……………………… 

3.…………………….   .………………….  ……………………… 

4. ……………………  ..………………….  ……………………… 

5. ……………………   ..…………………  ……………………… 

Tanggal …………………… 

Mengetahui Wakil Direktur I   Ketua Program Studi, 

 

 

Dr. H. Masrupi, M.Pd.    Nama .................................... 

NIP 196310051992031009   NIP ……………………… 



 

J. Persetujuan Izin Penelitian 

 

Setelah revisi proposal disetujui oleh Penguji, Pembimbing, Ketua Program Studi, dan Wakil Direktur 

I,  mahasiswa berhak mendapatkan surat pengantar izin penelitian lapangan yang ditanda tangani oleh 

Direktur/Wakil Direktur I Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 

K. Persetujuan Tesis 

Halaman pengesahan untuk ujian sidang tesis berisi judul tesis, telah disetujui pada tanggal, 

nama lengkap, dan tanda tangan para pembimbing, dan pengesahan oleh Direktur 

Pascasarjana. 

Contoh Halaman Persetujuan Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS 

Pengaruh Penggunaan Flash Dan Gaya Belajar Terhadap Kemampuan Belajar 

Teknologi Informasi dan Keterampilan Siswa Kelas VII SMP Negeri  1 Menes 

“Tesis ini siap untuk disidangkan dan dipertahankan di hadapan penguji” 

Serang,  

Tanggal………………    Tanggal……………… 

Pembimbing I,      Pembimbing II, 

 

Nama…………………     Nama………………………. 

NIP  …………………..     NIP................................... 

 

Mengetahui, 

Direktur      Ketua Program Studi 

 

Dr. H. Suherman, Drs., M.Pd    Nama. ……………... 

NIP. 195902141985031001    NIP ………………… 



L. Persetujuan Perbaikan Tesis 

Halaman ini memuat tanggal, bulan, tahun pelaksanaan ujian, serta nama  ketua dan anggota penguji 

tesis. 

 Contoh lembar perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PERBAIKAN 

Pengaruh Penggunaan Flash Dan Gaya Belajar Terhadap Kemampuan Belajar Teknologi 

Informasi dan Keterampilan Siswa Kelas VII SMP Negeri  1 Menes 

Dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Tesis Pascasarjana  

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

Dewan Penguji:    Tanda Tangan   Tanggal 

1.…………………….  ……………………  ……………………… 

2.…………………….   ..…………………  ……………………… 

3.…………………….   .………………….  ……………………… 

4. ……………………  ..………………….  ……………………… 

5. ……………………   ..…………………  ……………………… 

Mengetahui, 

Direktur      Ketua Program Studi 

 

 

Dr. H. Suherman, Drs., M.Pd    Nama. ……………... 

NIP. 195902141985031001    NIP ………………… 

 

 



M. ABSTRAK 

Abstrak ditulis ke dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.Penulisan abstrak dilakukan 

setelah seluruh tahapan penelitian dan penulisan diselesaikan. 

Di dalam abstrak terdapat informasi penting meliputi :(1) informasi umum mengenai latar 

belakang penelitian/ permasalahan penelitian, (2) tujuan penelitian, (3) alasan 

dilaksanakannya penelitian, (4) metode penelitian yang digunakan, dan, (5) temuan penelitian, 

(6) kesimpulan 

Tulisan abstrak maksimal 300 kata “1 Spasi” dalam satu paragraf jenis font Times New 

Roman ukuran 12. 

Kata Kunci (Keywords) maksimum 13 kata 

ABSTRACT (Bahasa Inggris) 

Diketik dengan cetak miring atau italic. 

 

ABSTRAK (Bahasa Indonesia) 

Format Abstrak  

Nama. NIM. Judul Tesis. Tesis. Program Studi...... Pascasarjana. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 

Tahun. 

(1) informasi umum mengenai latar belakang penelitian/ permasalahan penelitian, (2) tujuan penelitian, (3) 

alasan dilaksanakannya penelitian, (4) metode penelitian yang digunakan, dan, (5) temuan penelitian, (6) 

kesimpulan 

Maksimal 300 kata 

Kata kunci : sesuai judul tesis 

Contoh : 

Format Abstrak  

Luluk Asmawati. NIM : 7772150032. Peningkatan Kreativitas dalam Mengarang melalui Pembelajaran 

Berbantuan Komputer di kelas III Sekolah Dasar. Tesis. Program Studi Teknologi Pembelajaran. 

Pascasarjana. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2017. 

(1) informasi umum mengenai latar belakang penelitian/ permasalahan penelitian, (2) tujuan penelitian, (3) 

alasan dilaksanakannya penelitian, (4) metode penelitian yang digunakan, dan, (5) temuan penelitian, (6) 

kesimpulan. 

Maksimal 300 kata 

Kata kunci 



AbstractFormat 

Name. NIM. Thesis Title. Thesis. Study Program, Postgraduate, Sultan Ageng Tirtayasa University. 

Academic Year. 

Purpose of research. Population and sample or subject research. Research location. Timeline research. 

Research method. Data analysis. Findings research. Conclusion. 

Maximal 300 words. 

Keywords: related research title. 

N. DAFTAR ISI 

Halaman daftar isi memuat nomor bab, nomor sub-bab, judul bab dan judul sub-bab (secara 

lengkap persis sama dengan yang tertulis pada isi Tesis), dan nomor halaman dimana bagian 

tersebut dimuat. 

Nomor bab ditulis dengan angka romawi (I, II, III, dst), sedangkan sub-bab ditulis dengan 

huruf capital (A, B, C dst). Nomor sub dari sub bab dan seterusnya (bila ada), masing – 

masing ditulis dengan huruf arab (1, 2, 3 dst) dan huruf kecil (a, b, c, dst). Sub dari sub bab 

dan seterusnya tidak perlu dicantumkan pada daftar isi. 

Judul bab ditulis dengan huruf capital, sedangkan judul sub bab dan seterusnya ditulis dengan 

huruf kecil, kecuali huruf pertamanya ditulis denga huruf capital. Judul bab, sub-bab dan 

seterusnya bukanlah suatu kalimat, melainkan sebuah frase, karena itu penulisannya tidak 

diakhiri dengan titik. 

Nomor halaman untuk halaman bagian muka Tesis (Kata Pengantar, Abstract, dll) ditulis 

dengan menggunakan angka arab (1,2,3,dst). 

Halaman daftar isi dibuat pada halaman baru dan diberi judul „DAFTAR ISI” yang ditulis 

dengan huruf capital ukuran 14 seperti contoh pada lampiran 3. 

Halaman ini memuat semua bagian tesis, termasuk urutan bab, subbab, dan anak subbab 

dengan nomor halamannya.  

 

  



O. Contoh Halaman Daftar Isi Tesis : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DAFTAR TABEL 

Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel, dan nomor halaman. Nomor urut tabel disesuaikan 

dengan bab. Ditulis di atas tabel. 

2. DAFTAR GAMBAR 

Daftar gambar memuat nomor urut gambar, judul gambar dan nomor halaman. Nomor urut gambar 

disesuaikan dengan bab. Ditulis di bawah gambar 

3. DAFTAR LAMPIRAN 

Daftar lampiran memuat nomor urut lampiran, judul lampiran, dan nomor halamannya. 

DAFTAR ISI  

          Halaman 

HALAMAN JUDUL ....................................................................................................................................................  

HALAMAN  PENGESAHAN...................... .............................................................................................................  

HALAMAN  PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.............................................................................................. 

MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN ................................................................................................................ 

ABSTRAK ............................................................. ...........................................................................................................  

ABSTRACT ........................................................................................................................................................................ 

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH................................................................................... 

DAFTAR  ISI  ...............................................................................................................................  

DAFTAR TABEL .............................................................................................................................  

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................................................................  

BAB I      PENDAHULUAN.................... ....................................................................................  

BAB II KAJIAN TEORETIK ...............................................................................................  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .............................................................................  

BAB IV PEMBAHASAN......................................................................................................... 

BAB V PENUTUP.................................................................................................................... 



Lampiran 1. Uraian Jadwal Kegiatan. 

Lampiran 2. Penjelasan dan Informasi termasuk informed consent (persetujuan setelah mendapat 

penjelasan) bila penelitian dilakukan dengan subjek manusia. 

4. DAFTAR SINGKATAN 

Singkatan adalah bagian Tesis yang memuat istilah dan singkatan yang dipergunakan/ 

tercantum dalam Tesis.Daftar istilah dan singkatan bukan merupakan keharusan pada setiap 

Tesis.Namun demikian, sangat dianjurkan bagi bidang – bidang ilmu yang dalam penulisan 

Tesisnya banyak mempergunakan istilah dan singkatan. Urutan penyusunannya dibuat 

menurut urutan abjad, dimulai dengan yang diawali dengan huruf A.Halaman ini dibuat 

sebagai halaman baru dan diberi judul “DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN” yang 

ditulis dengan huruf capital ukuran 14, ditengah – tengah, seperti contoh berikut : 

5. DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN, DAN LAMBANG 

FGD                            : Focus Group Discussion 

SSP                             : Susunan Saraf Pusat 

PLN                            : Perusahaan Listrik Negara 

6. PLAGIASI 

 Pengertian plagiarisme (plagiarius dalam bahasa Latin) artinya seseorang yang menculik anak 

atau budak orang lain. Istilah ini kemudian dipakai untuk menggambarkan apa yang disebut pencurian 

karya sastra pada tahun 1600-an (lihat Weber-Wulff, 2014). Pemerintah Indonesia sendiri melalui 

Permendiknas No 17 tahun 2010 halaman 2, mendefiniskan plagiat sebagai perbuatan secara sengnaja 

atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya 

ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui 

sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 

Bentuk-bentuk tindakan plagiat menurut Weber-Wulff (2014) meliputi tindakan-tindakan atau hal-hal 

berikut: 

1 Copy dan paste. Tindakan ini adalah yang paling popular dan sering dilakukan. Plagiator 

mengambil sebagian porsi teks yang biasanya dari sumber online kemudian dengan dua double 

keystrokes (CTRL+C DAN CTRL+V) salinan dokumen kemudian diambil dan disisipkan ke 

dalam tulisan yang dibuat. dari penggabungan dokumen ini sebenarnya dosen sering kali dapat 

melihat kejomplangan ide dan gaya penulisan. Di bagian tertentu tulisan terlihat sangat baik 

sementara di bagian lainnya tidak. 

2 Penerjemahan. Penerjemahan tanpa mengutip atau merujuk secara tepat juga sering dilakukan. 

Plagiator biasanya memilih bagian teks dari bahasa sumber yang akan diterjemahkan kemudian 

secara manual atau melalui software penerjemah melakukan penerjemahan ke dalam draft kasar. 

3 Plagiat terselubung. Plagiat terselubung adalah tindakan mengambil sebagian porsi tulisan orang 

lain untuk kemudian mengubah beberapa kata atau frasa dan mneghapus sebagian lainnya tanpa 

mengubah sisa dan konstruksi teks lainnya. 

4 Shake dan Paste Collection. Tindakan ini mengacu pada pengumpulan beragam sumber tulisan 

untuk mengambil darinya ide dalam level paragraph bahkan kalimat untuk menggabbungkannya 

menjadi satu. Seringkali hasil teks dari penggabungan ini tidak tersusun secara logis dan menjadi 

tidak koheren secara makna. 



5 Clause quilts. Tindakan ini adalah mencampurkan kata-kata yang dibuat dengan potongan tulisan 

dari sumber-sumber yang berbeda. Potongan teks dari berbagai sumber digabungkan dan tak 

jarang sebagian merupakan kalimat yang belum tuntas digabung dengan potongan lain untuk 

melengkapinya. Beberapa ahli menamakannya mosaic plagialism. 

6 Plagiat structural. Jenis tindakan plagiat ini adalah terkait peniruan pola struktur tulisan, dari 

mulai struktur retorika, sumber rujukan, metodologi, bahkan sampai tujuan penelitian. 

7 Pawn sacrifice. Tindakan ini merupakan upaya mengaburkan berapa banyak bagian dari teks 

yang memang digunakan walaupun penulis menuliskan sumber kutipannya. Sering kali bagian 

teks dari sumber lain yang dikutip dan diberi pengakuan hanya sebagian kecil saja, padahal 

bagian yang diambil lebih dari itu. 

8 Cut and slide. Pada dasarnya mirip dengan pawn sacrifice dengan sedikir perbedaan. Plagiator 

biasanya mengambil satu porsi teks dari sumber lain. Sebagian teks tersebut dikutip dan diberi 

pengakuan dengan cara yang benar dengan kutipan langsung, sementara sebagian yang lain jelas-

jelas diambil langsung tanpa modifikasi dibiarkan begitu saja masuk dalam tulisannya. 

9 Self plagiarism. Jenis tindakan ini adalah menggunakan ide dari tulisan-tulisan sendiri yang telah 

dibuat sebelumnya namum menggunakannya dalam tulisan baru tanpa kutipan dan pengakuan 

yang tepat. Walaupun penulis merasa bahwa ide tersebut adalah miliknya dalam tulisan 

sebelumnya dan dapat menggunakannya secara bebas sesuai keinginannya, hal ini dianggap 

sebagai praktik akademik yang tidak baik. 

10 Other dimensions. Jenis-jenis tindakan plagiat lainnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. 

Plagiator dapat menjiplak dari satu sumber atau lebih, atau menggabungkan dua atau lebih 

bentuk plagiat yang disebutkan di atas dalam tulisan yang dia buat. yang pasti, tindakan plagiat 

masih memungkinkan untuk berkembang dengan modifikasi dimensi dari tindakannya. 

 Sangsi bagi tindakan plagiat merujuk pada Permendiknas No 17 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi pasal 12 ayat 1 dan 2 dinyatakan secara 

eksplisit mengenai sangsi tindakan plagiat baik untuk mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga 

kependidikan. Isi pasal 12 ayat 1 bahwa mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat dapat 

diberikan sangsi berupa: (1) teguran, (2) peringatan tertulis, (3) penundaan pemberian sebagian hak 

mahasiswa, (4) pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, (5) 

pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, (6) pemberhentian tidak dengan hormat 

dari status sebagai mahasiswa; atau (5) pebatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu 

program. Isi pasal 12 ayat 2 tentang sangsi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yaitu: (1) teguran, 

(2) peringatan tertulis, (3) penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan, (4) 

penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional, (5) pencabutan hak untuk diusulkan sebagai 

guru besar/professor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat, (6) pemberhentian dengan 

hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan, (7) pemberhentian tidak dengan 

hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan, (8) pembatalan ijazah dari perguruan 

tinggi yang bersangkutan.  Isi pasan 12 ayat 3 yaitu apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyandang sebutan guru 

besar/professor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi samgsi 

tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/professor/ahli peneliti utama oleh Menteri 

atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah  atau 

atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan 

Tinggi Swasta. 

  



BAB II 

SISTEMATIKA DAN ISI PENULISAN TESIS  

A. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian berkembang seiring dengan pesatnya perkembangan penelitian yang 

dilakukan oleh akademisi dan ilmuan lainnya. Hal ini dilakukan sesuai bidang kajian keilmuan 

masing-masing. Ada akdemisi yang lebih cenderung menggunakan penekatan positivistik dan ada 

pula yang cenderung menggunakan pendekatan naturalistik (alamiah). Ilmuan yang menggunakan 

pendekatan positivistik akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang cenderung 

menggunakan pendekatan naturalistik akan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif dapat menggunakan berbagai metode 

penelitian, seperti metode  penelitian (1) eksperimen, (2) korelasional, (3) ekspos fakto, (4) studi 

kasus, (5) kausal komparatif, dan (6) historis. Peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif dapat 

memilih berbagai metode penelitian seperti: (1) etnometodologis, (2) kritik seni (hermeneutik), (3) 

etnografis, (4) studi kasus, (5) grounded theory, (6) penelitian tindakan, dan (7) penelitian 

pengembangan. 

Kedua jenis pendekatan itu dapat dilihat dari instrumrn penelitian. Peneliti pada penelitian 

kuantitatif  bukan merupakan instrumen, sedangkan pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan 

instrumen. Oleh karena iti, instrumen pada penelitian kuantitatif harus diuji validasi terlebih dahulu 

sebelum dilakukan penelitin. Instrumen penelitian kuantitatif merupakan alat yang terpenting untuk 

memperoleh data yang akurat. Peneliti sebagai instrumen pada penelitian kualitatif berhubungan 

langsung  dengan subjek yang diteliti. Untuk itu, perlu dibuat pedoman sementara yang 

berkemungkinan berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Walaupun dari sudut penggunaan instrumen, peneliti pada penelitian pengembangan dan  

penelitian tindakan merupakan instrumen, sebagai ciri penelitian kualitatif, namun pada saat 

melakukan penelitian, peneliti juga memerlukan instrumen lain yang perlu diuji reliabilitas dan 

homogenitas seperti yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Dengan demikian, penelitian seperti ini 

dikatagorikan sebagai penelitian mix method. 

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa diarahkan untuk melakukan 

penelitian ilmiah yang mendasarkan diri pada paradigma penelitian yang paling sesuai dengan 

keperluan permasalahan di tempat bekerja masing-masing. Pemahaman ini menjadi penting bagi 

mahasiswa karena banyak permasalahan yang berkembang dengan karakteristik yang berbeda-beda 

sehingga memerlukan pemecahan dengan cara yang berbeda pula. Untuk itu, di bawah ini disajikan 

tabel perbedaan kedua paradigma tersebut dan tabel proses penelitian ilmiah. 

  



Di bawah ini, dapat dilihat perbedaan kedua jenis pendekatan penelitian tersebut. 

Tabel 1:  PERBEDAAN PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF 

Penelitian Kuantitatif Penelitian Kualitatif 

Realitas adalah objek dan tunggal, terpisah 

dari peneliti 

Realitas adalah subjek dan jamak, sebagai 

mana dilihat oleh partisipan dalam studi 

Peneliti bukan sebagai instrumen 

Peneliti bebas dari yang diteliti 

Peneliti sebagai instrumen 

Peneliti berinteraksi dengan yang diteliti 

Bebas nilai dan tidak bias Tidak bebas nilai dan bias 

Formal, berdasarkan serangkaian definisi 

Impersonal, menggunakan kata-kata kuantitatif 

yang berterima 

Informal, keputusan berkembang personal, 

menggunakan kata-kata kualitatif yang 

berterima 

Proses deduktif, sebab akibat, desain statis, 

katagori disiapkan sebelum studi, bebas 

konteks, generalisasi mengarahkan prediksi, 

penjelasan, dan pemahaman, akurat, dan 

eliabel melalui validitas dan reliabilitas 

Proses induktif, faktor-faktor yang 

membentuk secara simultan, katagori 

diidentifikasi selama proses penelitian, 

terkait konteks, teori dan pola 

dikembangkan untuk pemahaman, akurat 

dan reliabel melalui verifikasi 

Data diolah menggunakan statistik Data diolah menggunakan interpretasi 

peneliti 

Instrumen harus diuji sebelum penelitian (uji 

validitas) 

Instrumen perlu dibuat pedoman  

Objek penelitian disebut responden (uji 

homogenitas) 

Objek penelitian disebut subjek penelitian 

Membutuhkan pengujian keabsahan data (uji 

normalitas) 

Membutuhkan triangulasi data 

Ada populasi dan sampel Tidak perlu ada populasi dan sampel 

Membuat generalisasi Tidak perlu ada generalisasi 

 

  



Tabel 2: PROSES PENELITIAN ILMIAH 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



B. Sistematika dan Isi Penelitian Kuantitatif 

Sistematikan dan isi penelitian korelasional dapat dijelaskan secara berurut, dimulai dari 

sistematika dan dijelaskan dengan isi. 

1. Penelitian Korelasi 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Kegunaan Hasil Penelitian 

 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Variabel Terikat  (Y) 

2. Variabel Bebas (X1, X2, dan X3) 

B. Hasil  Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Teoretik 

D. Hipotesis Penelitian 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Metode Penelitian 

D. Populasi dan Sampel 

E. Kontrol Validitas Internal dan Eksternal 

F. Teknik Pengumpulan Data: 

1. Instrumen Variabel Terikat 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Intsrumen 

e. Pengujian Validitas dan Perhitungan Reliabilitas 

2. Instrumen Variabel Bebas (X1. X2, dan Xз) 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Intsrumen 

e. Pengujian Validitas dan Perhitungan Reliabilitas 

f. Teknik Analisis Data 

g. Hipotesis Statistika 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Data 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

C. Pengujian Hipotesis 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

 



  



BAB V  SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN  

Lampiran 1. Instrumen 

Lampiran 2. Hasil Uji Coba 

Lampiran 3. Kisi-kisi Akhir (sesudah Uji coba) 

Lampiran 4. Data Hasil Penelitian (Variabel Terikat dan Variabel Bebas) 

Lampiran 5. Pengujian Persyaratan Analisis 

Lampiran 6.Hasil penghitungan koefesien korelasi,keofesien jalur, koefesien muatan faktor 

(loading factor), dan reliiabilitas pada setiap variabel atau indikator dari setiap 

variabel laten penelitian (dapat dalam bentuk print out komputer dengan SPSS) 

Lampiran 7. Data Hasil Pengujian Hipotesis 

 

RIWAYAT HIDUP 

1.  PENJELASAN  ISI 

BAB I PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah berisi uraian tentang apa yang melatarbelakangi masalah 

penelitian, disertai alasan mengapa masalah itu penting dan perlu diteliti. Masalah tersebut 

harus didukung oleh pengamatan empirik yang menunjukkan adanya suatu kesenjangan 

antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa yang nyata ditemukan (das sein), atau 

masalah yang hendak diteliti merupakan suatu masalah baru yang belum pernah sama sekali 

diteliti sebelumnya. Untuk menunjukkan keaslian penelitian, harus ada rujuk silang pada 

kajian pustaka. Dengan demikian, dapat tergambar dengan jelas bahwa benar-benar ada 

masalah yang perlu diteliti. Masalah juga harus diletakkan dalam konteks teori yang lebih 

luas sehingga dapat dilihat bobot masalah tersebut dan nilai yang akan dicapai jika masalah 

itu dapat dipecahkan. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Suatu masalah penelitian kuantitatif dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk itu, perlu 

dilakukan identifikasi faktor-faktor yang berhubungan dan atau yang berpengaruh terhadap 

masalah yang akan diteliti. Faktor-faktor yang berhubungan dan atau yang berpengaruh 

dalam penelitian merupakan variabel penelitian. Varibabel yang berhubungan atau yang 

berpengaruh merupakan variabel bebas (X) sedangkan variabel yang dipengaruhi merupakan 

variabel terikat (Y). 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Faktor yang berhubungan dan atau yang berpengaruh dalam penelitian perlu dibatasi 

agar penelitian dapat disusun secara mendalam dan disesuaikan dengan keterbatasan waktu 

penyelesaian studi. Variabel bebas perlu dibatasi hanya 3 (tiga) variabel yang akan diteliti 

sebagai variabel bebas dengan satu varibel terikat. Jika semua varibel merupakan variabel 

bebeas yang saling berhubungan atau saling berpengaruh maka penelitian memerlukan 4 

(empat) variabel bebas. 

 



D.   Rumusan Masalah 

   Rumusan masalah adalah perumusan secara nyata masalah yang ada, dalam bentuk 

pertanyaan penelitian yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya perlu diuji. 

Dasar pemikiran teoretik dalam rumusan masalah berisi inti masalah yang akan dipecahkan. 

Selain itu, rumusan masalah juga harus mencerminkan metode penelitian yang akan 

digunakan. Dengan 3 (tiga) variabel bebas yang sudah dibatasi pada pembatasan masalah, 

maka rumusan masalah korelarional menjadi 4 (empat) pertanyaan. Jika semua variabel yang 

diteliti merupakan variabel bebas maka memerlukan 5 (lima) pertanyaan. Perhatikan  dua 

contoh rumusan masalah di bawah ini. 

Contoh 1 : Rumusan masalah penelitian dengan menggunakan korelasional 

1. Apakah terdapat hubungan pengetahuan matematika (X1) dengan   hasil belajar 

matematika (Y)? 

2. Apakah terdapat hubungan gaya belajar (X2) dengan hasil belajar matematika (Y)? 

3. Apakah terdapat hubungan kemampuan berpikir mekanik  (X3) dengan hasil belajar 

matematika (Y)? 

4. Apakah terdapat hubungan pengetahuan matematika, gaya belajar,  dan kemampuan 

berpikir mekanik (X1, 2, dan 3) dengan hasil belajar matematika (Y)? 

  

Contoh 2 : Rumusan masalah dengan menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis) 

a. Apakah kecerdasan emosional (X1) berpengaruh langsung terhadap proses  belajar 

visual (X3)? 

b. Apakah kecerdasan emosional (X1) berpengaruh langsung terhadap terhadap hasil 

belajar PKn (X4)? 

c. Apakah kemampuan berpikir kritis (X2) berpengaruh langsung  terhadap proses belajar 

visual (X3)? 

d. Apakah kemampuan berpikir kritis (X2) berpengaruh langsung terhadap terhadap hasil 

belajar PKn (X4)? 

e. Apakah proses belajar visual (X3) berpengaruh langsung terhadap terhadap hasil 

belajar PKn (X4)?  

   

E.  Kegunaan Hasil Penelitian 

  Kegunaan hasil penelitian berisi uraian tentang kemungkinan kontribusi dari hasil 

penelitian dan manfaat hasil penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni (manfaat akademik), serta manfaatnya bagi pemecahan masalah di 

masyarakat (manfaat praktis). 

 

  



BAB   II   KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Konseptual 

Deskripsi konseptual memuat upaya penulis untuk meninjau, mengembangkan dan 

mengkaitkan masalah yang telah dirumuskan dengan teori, proposisi, konsep, atau 

pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.  

  Contoh 1. Kajian teoretis 

Teori-teori yang dikemukakan dalam penelitian ini menyangkut variabel penelitian yang 

meliputi pengetahuan matematika (X1), gaya belajar (X2), kemampuan berpikir mekanik 

(X3), dan hasil belajar matematika (Y). Masing-masing teori harus didukung dengan lima 

sumber rujukan. Satu sumber di antaranya berbahasa Inggris. 

   Contoh 2. Kajian Teoretis 

Teori-teori yang dikemukakan dalam penelitian ini menyangkut variabel penelitian yang 

meliputi kecerdasan emosional (X1), kemampuan berpikir kritis (X2), proses belajar 

visual (X3), dan hasil belajar PKn (X4). Masing-masing teori harus didukung dengan 

lima sumber rujukan. Satu sumber di antaranya berbahasa Inggris. 

Teori dan fakta yang digunakan sebaiknya diambil dari sumber aslinya, dengan 

mencantumkan nama sumbernya. Cara pengutipan kalimat atau data harus diperhatikan 

sehingga mengikuti kaidah-kaidah etika penulisan. Tata cara penulisan kepustakaan harus 

sesuai dengan ketentuan pada panduan yang digunakan. Kajian pustaka juga memuat tinjauan 

untuk meletakkan masalah yang diteliti dalam konteks yang lebih luas. Kajian pustaka juga 

dapat memuat masalah-masalah teknis, seperti cara pemeriksaan dan lain-lain. Kajian pustaka 

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mendeskripsikan pendapat ahli, menganalis 

(menjelaskan maksud ahli, melihat persamaan dan perbedaan pendapat ahli), dilanjutkan 

dengan membuat sintetis berupa simpulan dari pendapat-pendapat ahli yang telah dianalisis. 

Untuk setiap variabel peneliti dituntut menggunakan minimal 5 (lima) rujukan konsep, salah 

satu rujukan diambil dari sumber asing. 

Persamaan tersebut akan menjadi dasar sintesis dari konsep-konsep variabel yang 

dianalisis bermuara pada konstruk penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat menggunakan 

konstruk penelitian menjadi kerangka teoretik. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1: Alur Kajian Teoretik 
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ANALISIS 

 

 

 

 

SINTESIS 

Mengutip 5 (lima) pendapat ahli, salah satunya 
berbahasa asing. Kutipan ini untuk setiao variabel 
beserta bagian-bagian variabel  

Analisis dilakukan dengan cara: 

1. Menjelaskan maksud masing-
masing pendapat ahli. 

2. Mendeskripsikan perbedaan 
pendapat ahli 1 dengan pendapat 
kedua, ketiga, keempat, dan 
kelima. 

3. Mendekrisikan persamaan 
pendapat ahli kesatu dengan 
kedua, ketiga, kempat, dan kelima 

Menyimpulkan setiap variabel beserta 
bagian-bagiannya berdasarkan hasil analisis 
dengan menekankan kepada persamaan-
persamaan pendapat ahli 



B.   Hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti mendeskripsikan penelitian yang relevan dengan masalah penelitian, baik yang 

mendukung maupun yang bertentangan. Hasil penelitian yang relevan dapat diambil dari 

buku teks, jurnal, hasil penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan persamaan dan/atau 

perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan. 

Contoh: 

Penelitian nama: ………………….. judul tesis ………………………….. dilaksanakan 

pada tahun ……… mengungkapkan proses penelitian dengan menggunakan metodologi 

penelitian ……………….. dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

  1. 

  2. 

  3. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 

…………………………………………………………. 

      

C.   Kerangka Beerpikir 

Kerangka teoretik merupakan hasil abstraksi dan sintesis teori dari kajian pustaka yang 

dikaitkan dengan masalah penelitian yang dihadapi. Kerangka pemikiran adalah bagian yang 

mengungkapkan strategi dan pendekatan penulis untuk memecahkan masalah. Penulis perlu 

menjelaskan variabel dan hubungan variabel yang terjadi untuk menjawab masalah 

penelitian. Dengan demikian diperlukan kerangka teoretik (kerangka pemikiran)  penelitian. 

Perumusan kerangka pemikiran dimulai dengan uraian yang menggambarkan konsep yang 

telah dipilih dan ditentukan oleh peneliti, dan uraian tersebut sebaiknya diformulasikan  dan 

dirumuskan dalam bentuk  model, yaitu model skematik/bagan, model input-proses-output, 

atau model simbolik/matematik. Kerangka teoretik didukung oleh tiga pilar yaitu, teori, 

hasil-hasil penelitian yang relevan, dan argumentasi logis yang mendukung hipotesis yang 

akan dirumuskan. Banyaknya subjudul kerangka teoretik sama dengan banyaknya butir pada 

perumusan masalah. 

Subjudul untuk kerangka pemikiran 

1. Variabel X1 dan Y 

2. Variabel X2 dan Y 

3. Variabel X3 dan Y 

4. Variabel X1, X2, X3 secara bersama-sama dengan Y 

 

D.   Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan pernyataan ilmiah yang dilandasi oleh kajian teoretik dan 

merupakan jawaban atau kesimpulan sementara peneliti, namun bersifat tentative dan 

kebenarannya masih harus diuji terlebih dahulu secara empiris. Hipotesis merupakan 

pernyataan yang dirumuskan dalam bentuk: (1) jawaban tentatif dari suatu masalah penelitian, 

(2) penjelasan hubungan antara variabel atau faktor, (3) dapat diuji secara empirik. 

  



Contoh 1 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teoritis dan penyusunan kerangka berpikir dengan asumsi hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat baik secara terpisah maupun bersama – 

sama, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut. 

a. Terdapat hubungan positif antara pengetahuan matematika (X1) dengan hasil 

belajar matematika (Y) 

b. Terdapat hubungan positif antara gaya belajar (X2) dengan hasil belajar 

matematika (Y) 

c. Terdapat hubungan positif antara kemampuan berpikir mekanik  (X3) dengan 

hasil belajar matematika (Y) 

d. Terdapat hubungan positif antara gaya belajar, pengetahuan matematika, dan 

kemampuan berpikir mekanik (X1, 2, dan 3) dengan hasil belajar matematika (Y) 

Contoh 2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teoretis dan kerangka berpikir yang telah dideskripsikan, hipotesis 

penelitian dapat diajukan sebagai berikut. 

a.  Kecerdasan emosional (X1) berpengaruh langsung terhadap  proses belajar visual 

(X3)? 

b.  Kecerdasan emosional (X1) berpengaruh langsung terhadap terhadap hasil belajar 

PKn (X4)? 

c. Kemampuan berpikir kritis (X2) berpengaruh langsung  terhadap proses belajar 

visual (X3)? 

d. Kemampuan berpikir kritis (X2) berpengaruh langsung terhadap terhadap hasil 

belajar PKn (X4)? 

e. Proses belajar visual (X3) berpengaruh langsung terhadap terhadap hasil belajar 

PKn (X4)? 

  



BAB   III METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini korelasional ini untuk mendeskripsikan hubungan  dan atau 

pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Berdasar rumusan masalah dan hipotesis 

penelitian seperti contoh di atas maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Contoh 1 

a. Mendekripsikan hubungan positif antara pengetahuan matematika (X1) dengan hasil 

belajar matematika (Y) 

b. Mendekripsikan hubungan positif antara gaya belajar (X2) dengan hasil belajar 

matematika (Y) 

c. Mendekripsikan hubungan positif antara kemampuan berpikir mekanik  (X3) dengan 

hasil belajar matematika (Y) 

d. Mendekripsikan hubungan positif antara gaya belajar, pengetahuan matematika, dan 

kemampuan berpikir mekanik (X1, 2, dan 3) dengan hasil belajar matematika (Y) 

Contoh 2  

a.  Mendeskripsikan pengaruh langsung kecerdasan emosional (X1) terhadap  proses 

belajar visual (X3)? 

b.  Mendeskripsikan pengaruh langsung kecerdasan emosional (X1) terhadap terhadap 

hasil belajar PKn (X4)? 

c. Mendeskripsikan pengaruh langsung kemampuan berpikir kritis (X2) terhadap 

proses belajar visual (X3)? 

d. Mendeskripsikan pengaruh langsung kemampuan berpikir kritis (X2) terhadap 

terhadap hasil belajar PKn (X4)? 

e. Mendeskripsikan pengaruh langsung proses belajar visual (X3) terhadap terhadap 

hasil belajar PKn (X4)? 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

 Peneliti mendeskripsikan lokasi dilakukannya penelitian dan waktu yang digunakan 

selama penelitian, mulai dari penyusunan rencana penelitian (proposal) sampai dengan 

penyusunan laporan penelitian itu selesai dilakukan. 

Contoh:  

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri ............ Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan 

Januari sampai dengan Juli 2013. Lokasi penelitian terletak di .............. dst. 

  



C.  Metode Penelitian 

Uraikan dengan jelas rancangan penelitian korelasi yang akan digunakan. Pilih dan 

tentukan rancangan (model) yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian, dan 

jelaskan serta ungkapkan alasan pemilihan metode tersebut. 

         Contoh 1: 

Penelitian menggunakan metode  survei dengan pendekatan variabel bebas (X) dalam 

penelitian ini adalah pengetahuan matematika (X₁), gaya belajar (X₂), dan kemampuan 

berpikir mekanik (X₃). Sementara itu, variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika 

(Y). 

 

Gambar 2: Rancangan Penelitian Korelasional 

Keteranagan 

Variabel Y: ................................... 

Variabel X1: .................................. 

Variabel X2: .................................. 

Variabel X3: ................................... 

Contoh 2: 

Penelitian dengan menggunakan metode survei dengan teknik analisis jalur (path 

analysis), dengan model penelitian. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rancangan Penelitian  Analisis Jalur 

 Keterangan 

 Variabel X1: ....................................................................... 

 Variabel X2: ...................................................................... 

 Variabel X3: ....................................................................... 

 Variabel X4: ....................................................................... 

D.  Prosedur Penarikan Sampel (Sampling) 

Penarikan sampel perlu dilakukan adalah: Pertama, penentuan populasi. Kedua, 

penentuan kerangka sampling (sampling frame). Ketiga, pemilihan metode sampling 

(probability sampling atau nonprobability sampling). Keempat, penentuan besar sampel. 

Contoh: 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP, dengan jumlah 7 

(tujuh) kelas yang diambil secara acak (2 kelas untuk penelitian dan 5 kelas dapat 

digunakan untuk uji coba instrumen) 

Contoh: 

Pengambilan sampel sebanyak 60 siswa dilakukan secara acak dari populasi siswa 

SMPN........ yang berjumlah 121 orang. 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan instrumen yang menggunakan berbagai teknik pengumpulan 

data. Data terdiri atas: (1) data sekunder, yang dikumpulkan dari buku-buku atau literatur, 

dokumen, hasil-hasil penelitian dan sebagainya, (2) data primer, yang dikumpulkan dengan 

menggunakan teknik: (a) tes, yaitu instrumen (pertanyaan, latihan, alat) untuk mengukur 

tingkat pengetahuan, keterampilan, kemampuan, intelegensia atau bakat yang dimiliki oleh 



perorangan/kelompok, (b) kuesioner, yaitu pertanyaan tertulis (tertutup, terbuka, atau 

setengah terbuka) untuk mendapatkan informasi dari responden. Kuesioner ini dapat 

dikirimkan langsung atau melaui pos. Pengembangan instrumen untuk setiap variabel 

disajikan mulai dari definisi konseptual, definisi operasional, kisi-kisi instrumen, pengujian 

validitas instrumen, dan penghitungan reliabilitas. 

1. Instrumen Variabel Terikat 

 

a.  Definisi Konseptual 

Peneliti menjelaskan konsep variabel yang diteliti berdasarkan sintesis peneliti 

terhadap konsep-konsep yang dianalisi, dilengkapi dengan dimensi dan indikator 

dari konsep variabel yang akan diteliti. 

b.  Definisi Operasional 

Peneliti menjelaskan definisi yang terukur yang dilengkapi dengan rincian 

indikator penelitian (terukur) dan unit analisis pengukuran variabel yang dibuat 

instrumennya, serta responden yang akan mengisi instrumen. 

     

c.  Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menyajikan kisi-kisi instrumen berdasarkan definisi konseptual. Kisi-kisi 

instrumen disajikan dalam bentuk tabel yang berisikan dimensi, indikator, nomor 

butir dan jumlah butir untuk setiap indikator yang diukur. 

 

d.  Pengujian Validitas dan Pengitungan Relibialitas 

Peneliti menjabarkan hasil engujian validitas (konstruk/isi) yang dilaukan melalui 

telaah pakar dan/atau panel. Proses penelaahan teoretis suatu konsep dimulai dari 

definisi konseptual, definisi operasional, dimensi, indikator, butir instrumen, 

prosedur telaah dan hasil telaahannya secara kualitatif. Kemudian dilanjutkan 

dengan menjelaskan pengujian validitas empiris dan penghitungan koefesien 

reliabelitas. Pengujian validitas empiris menggunakan korelasi biserial, korelasi 

poin biserial atau korelasi product moment disesuaikan dengan bentuk skor butir 

(dikotomi atau politomi). Penghitungan koefesien reliabilitas antara lain 

menggunakan KR20 atau alpha Cronbath. 

 

2.  Instrumen Variabel Bebas 

     

a.  Definisi Konseptual 

Peneliti menjelaskan konsep variabel yang diteliti berdasarkan sintetis peneliti 

terhadap konsep-konsep yang dianalisi, dilengkapi dengan dimensi dan indikator 

dari konsep variabel yang akan diteliti. 

 

b.  Definisi Operasional 

Peneliti menjelaskan definisi yang terukur yang dilengkapi dengan rincian 

indikator penelitian (terukur) dan unit analisis pengukuran variabel yang dibuat 

instrumennya, serta responden yang akan mengisi instrumen. 

         

c.  Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menyajikan kisi-kisi instrumen berdasarkan definisi konseptual. Kisi-kisi 

instrumen disajikan dalam bentuk tabel yang berisikan dimensi, indikator, nomor 

butir dan jumlah butir untuk setiap indikator yang diukur. 

 



d.  Pengujian Validitas dan Pengitungan Relibialitas 

Peneliti menjabarkan hasil pengujian validitas (konstruk/isi) yang dilakukan 

melalui telaah pakar dan/atau panel. Proses penelaahan teoretis suatu konsep 

dimulai dari definisi konseptual, definisi operasional, dimensi, indikator, butir 

instrumen, prosedur telaah dan hasil telaahannya secara kualitatif. Kemudian 

dilanjutkan dengan menjelaskan pengujian validitas empiris dan penghitungan 

keofesien reliabelitas. Pengujian validitas empiris menggunakan korelasi biserial, 

krelasi poin biserial atau korelasi product moment disesuaikan dengan bentuk skor 

butir (dikotomi atau politomi). Pengihitungan koefesien reliabilitas antara lain 

menggunakan KR20 atau alpha Cronbath. 

 

F.  Teknik Analisis Data 

Peneliti mendeskripsikan teknik analisi data yang digunakan meliputi analisis data 

dengan statistika deskriptif, analisis data dengan statistika inferensial dan uji persyaratan 

analisisnya. Analisis data dengan statistika deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi, histogram, stem and leaf (diagram batang daun) atau box plot (diagram 

kotak garis). Analisis data dengan statistika inferensial sesuai dengan hipotesi penelitian yang 

akan diuji. 

 

G.  Hipotesis Statistika 

Peneliti menuliskan hipotesi statistika dengan simbol atau lambang parameter statistika 

yang enggambarkan pernyataan tentang karakteristik populasi yang merupakan jawaban 

sementara atas pertanyaan penelitian. Pernyataan tersebut berbentuk proposisi sebagai hasil 

dan kerangka teoretik, Jumlah hipotesis statistika sesuai dengan jumlah hipotesis penelitian. 

 

Contoh hipotesis statistika penelitian korelasi yang menguji hubungan 

Hipotesis pertama 

Ηo :  ργ₁  ≤ 0  

Η₁ :  ργ₁  > 0  

Hipotesis kedua 

Ηo : ργ₂  ≤ 0  

Η₁ :  ργ₂  > 0  

Hipotesis ketiga  

Ηo : ργ₃  ≤ 0  

Η₁ :  ργ₃ > 0  

Hipotesis keempat  

Ηo : ργ₁₂₃  ≤ 0  



Η₁ :  ργ₁₂₃  > 0  

Contoh statistika penelitian korelasi yang menguji pengaruh 

Hipotesis pertama 

Ηo :  β₁  ≤ 0  

Η₁ :   β₁ > 0  

Hipotesis kedua 

Ηo :  β₂ ≤ 0  

Η₁ :   β₂> 0  

Hipotesis ketiga 

Ηo :  β₃ ≤ 0  

Η₁ :   β₃ > 0  

Hipotesis keempat  

Ηo : ρr₁₂₃  ≤ 0  

Η₁ :  ρr₁₂₃ > 0  

Contoh statistika penelitian kuantitatif yang menguji analisis jalur 

Hipotesis pertama 

Hס : P4₁ = 0 

H₁ : P41
 > 0 

Hipotesis kedua 

Hס : P₃₁ = 0 

H₁ : P₃₁ > 0 

Hipotesis ketiga 

Hס : P4₂ = 0 

H₁ : P4₂ > 0 

Hipotesis keempat 



Hס : P₃₂ = 0 

H₁ : P₃₂ > 0 

Hipotesis kelima 

Hס : P43 = 0 

H₁ : P43 > 0 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Deskripsi Data 

Peneliti menyajikan hasil analisis deskripsi data variabel terikat (Y) dan data variabel 

bebas (X) yang dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, diagram 

batang daun, atau diagram kotak garris yang dilengkapi dengan interpretasi data. Banyaknya 

penyajian data variabel terikat dan variabel bebas sesuai dengan banyaknya variabel peneliti. 

B.  Pengujian Persyaratan Analisis 

Peneliti menjelaskan hasil uji persyaratan analisis data. Uji persyaratan analisis 

disesuaikan dengan statistika inferensial yang digunakan. Untuk analisis korelasi dan analisisi 

jalur, persyaratan analisis yang harus diuji adalah normalitas gaya taksiran regresi dan 

linieritas regresi sederhana antara dua variabel 

C.  Pengujian Hipotesis 

Peneliti menyajikan hasil penghitungan statistika uji dan hasil pengujian hipotesis 

statistika. Setiap hipotesis yang diuji dinyatakan dalam subjudul tersendiri, sehingga 

banyaknya subjudul sesuai dengan banyaknya hipotesis penelitian yang diuji. 

 

D.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Peneliti membahas hipotesis yang tidak teruji dengan mengemukakan argumentasi 

mengapa hipotesis tersebut tidak teruji. Dalam pembahasan hasil menjelaskan keterbatasan 

penelitian. Hipotesis yang teruji dibahas berdasarkan teori dan/atau hasil penelitian yang 

relevan untuk menjukkan bahwa hasil penelitian mendukung atau tidak mendukung teori 

dan/atau hasil-hasil penelitian yang relevan. 

Contoh 1 hasil penelitian 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian, maka temuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 



a. Terdapat hubungan positif antara pengetahuan matematika dan hasil belajar 

matematika. 

b. Terdapat hubungan positif antara gaya belajar dan hasil belajar matematika. 

c. Terdapat hubungan positif antara kemampuan berpikir mekanik dengan hasil belajar 

matematika. 

d. Terdapat hubungan positif antara pengetahuan matematika, gaya belajar, dan 

kemampuan berpikir mekanik secara bersama-sama terhadap hasil belajar 

matematika. 

 Contoh 2 Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian ini menunjukan ha-hal sebagai berikut. 

a. Kecerdasan emosional (X₁) Berpengaruh langsung terhadap hasil belajar PKn (X4) 

sebesar ..... dengan nilai koefisien jalur ....... 

b. Kecerdasan emosilonal (X₁) berpengaruh langsung terhadap proses belajar visual 

(X₃) sebesar ....... dengan nilai koefisien jalur ....... 

c. Kemampuan berpikir kritisl (X₂) berpengaruh langsung terhadap hasil belajar PKn 

(X4) sebesar ...... dengan nilai koefisien ...... 

d. Kemampuan berpikir kritis (X₂) berpengaruh langsung terhadap proses belajar 

visual (X₃) sebesar ...... dengan koefisien jalur sebesar ..... 

e. Proses belajar visual (X₃) berpengaruh langsung terhadap hasil belajar PKn (X4) 

sebesar .......dengan nillai koefisien jalur ............. 

Dengan demikian peneliti menyimpulkan 

bahwa .......................    .................................................................................................

...... 

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

  

A.  Simpulan 

Penelitian mendeskripsikan simpulan yang merupakan tesis atau hipotesi penelitian yang 

teruji atau hipotesis yang didukung oleh data empiris. 

 

B.  Saran-saran 
Peneliti menyampaikan pemikiran yang berkaitan dengan operasional implikasi penelian. 

Saran disampaikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Peneliti menuliskan sejumlah nama pengarang berikut judul buku yang telah dikutip pada 

isi tesis dengan menggnakan kaidah penulisan ilmiah (lihat cara mengutip dan cara menulis 

daftar pustaka). 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Instrumen 

Lampiran 2. Hasil Uji Coba instrumen 
Lampiran 3. Kisi-kisi Akhir (sesudah Uji coba) 

Lampiran 4. Data Hasil Penelitian (Variabel Terikat dan Variabel Bebas) 

Lampiran 5. Pengujian Persyaratan Analisis 



Lampiran 6. Hasil penghitungan koefesien korelasi,keofesien jalur, koefesien muatan faktor 

(loading factor), dan reliiabilitas pada setiap variabel atau indikator dari setiap 

variabel laten penelitian (dapat dalam bentuk print out komputer dengan SPSS) 

Lampiran 7. Data Hasil Pengujian Hipotesis 

Riwayat Hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT PROPOSAL TESIS PENELITIAN KORELASIONAL 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Kegunaan Hasil Penelitian 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

A.  Deskripsi Konseptual 

1. Variabel Terikat  (Y) 

2. Variabel Bebas (X1, X2, dan X3) 

B. Hasil  Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Teoretik 

D. Hipotesis Penelitian 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 C. Metode Penelitian 

D. Populasi dan Sampel 

E. Kontrol Validitas Internal dan Eksternal 

F. Teknik Pengumpulan Data: 

1. Instrumen Variabel Terikat 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Intsrumen 

e. Pengujian Validitas dan Perhitungan Reliabilitas 

2. Instrumen Variabel Bebas (X. X2, dan Xз) 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Intsrumen 

e. Pengujian Validitas dan Perhitungan Reliabilitas 

f. Teknik Analisis Data 

  g. Hipotesis Statistika 

LAMPIRAN  

Lampiran 1. Instrumen 

Lampiran 2. Hasil Uji Coba instrumen 
Lampiran 3. Kisi-kisi Akhir (sesudah Uji coba) 

 

 



 

2. Penelitian Eksperimen 

a. Sistematika 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Variabel Terikat (Y) 

2. Variabel Perlakuan atau variabel bebas pertama (A) 

3. Variabel Moderator atau variabel bebas kedua (B) 

B. Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Teoretik 

D. Hipotesis Penelitian 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Metode Penelitian (termasuk rancangan eksperimen) 

D. Populasi dan Sampel 

E. Rancangan Perlakuan 

F. Kontrol Validitas Internal dan Eksternal 

G.Teknik Pengumpulan Data: 

1. Instrumen Variabel Terikat 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Intsrumen 

e. Pengujian Validitas dan Perhitungan Reliabilitas 

2. Instrumen Variabel Moderator / Atribut 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Intsrumen 

e. Pengujian Validitas dan Perhitungan Reliabilitas 

H. Teknik Analisis Data 

 I. Hipotesis Statistika 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Deskripsi Data 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

C. Pengujian Hipotesis 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

 



BAB V SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Rancangan Perlakuan 

Lampiran 2. Instrumen 

Lampiran 3. Hasil Uji Coba 

Lampiran 4. Kisi-kisi Akhir (sesudah Uji coba) 

Lampiran 5. Data Hasil Penelitian (Variabel Terikat dan Variabel Moderator) 

Lampiran 6. Data Hasil Pengujian Persyaratan Analisis 

Lampiran 7. Data Hasil Pengujian Hipotesis 

b. Penjelasan 

Berikut adalah penjelasan dari setiap bab dan subbab di atas sebagai rujukan mahasiswa 

dalam menulis tesis. 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang Masalah 

Penelitian menjelaskan tentang kesenjangan antara fakta atau apa yang ada (Das Sein) 

dengan harapan atau apa yang seharusnya (Das Sollen) sebagai masalah penelitian. Fakta 

adalah apa yang ada sekarang berupa data sekunder, hasil observasi, pengalaman pribadi, 

atau hasil penelitian lainnya, sedangkan harapan adalah apa yang seharusnya atau yang 

diinginkan yang berupa undang-undang, peraturan, visi-misi, renstra, kurikulum, atau teori-

teori dalam text book (literature) dan jurnal. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

Peneliti menguraikan berbagai masalah yang berakibat terjadinya kesenjangan antara 

Das Sein dan Das Sollen. Masalah yang diidentifikasi dinyatakan dalam bentuk pernyataan 

bukan pertanyaan. 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yakni memilih beberapa masalah dari 

sejumlah masalah yang telah diidentifikasi di atas. Dalam pembatasan masalah eksperimen, 

peneliti menentukan 2 (dua) variabel terikat (X) dan 1 (satu) variabel bebas (Y).  Variabel X1 

berupa perlakuan dan X2 berupa moderator atau atribut. Variabel X1 minimal untuk 2 (dua) 

perlakuan sebagai eksperimen dan sebagai kontrol. Variabel X2 minimal untuk 2 (dua) 

atribut/moderator.   

 

D.  Rumusan Masalah 

Penelitian merumuskan masaah dalam bentuk pertanyaan penelitian yang berkaitan 

dengan perbedaan variabel Y berdasarkan variabel perlakuan dan variabel moderator. 

 

Contoh : Penelitian dengan Disain Treatment by Level 2 x 2 

1.  Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara perlakuan A₁ dan A₂ (Main effect) 



2. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara variabel perlakuan (A) dan variabel 

moderator (B) terhadap variabel Y. 

3.  Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara A₁ B₁ dan A₂ B₁ (simple effect A) 

4.  Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara A₁ B₂ dan A₂ B₂ (simple effect A) 

 

Contoh : Penelitian dengan Disain factorial 2 x 2 

1.  Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara perlakuan A₁ dan A₂ 
2.  Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara perlakuan B₁ dan B₂ 
3. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara variabel perlakuan A dan variabel 

perlakuan B terhadap variabel terikat Y. 

4.  Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara A₁ B₁ dan A₂ B₁ (simple effect A) 

5.  Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara A₁ B₂ dan A₂ B₂ (simple effect A) 

6.  Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara A₁ B₁  dan A₁ B₂ (simple effect B) 

7.  Apakah terdapat perbedaan variabel Y antara A₂ B₁ dan A₂B₂ (simple effect B) 

 

E.  Kegunaan Penelitian 

   Penelitian menjelaskan manfaat dari hasil penelitian, baik manfaat teoretis maupun 

manfaat praktis. Manfaat teoretis berkenaan dengan keilmuan sedangkan manfaat praktis 

berkenaan dengan pemecahan masalah. 

 

 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

 

A.  Deskripsi Konseptual 

Penelitian membahas variabel penelitian secara konseptual dari berbagai teori atau 

konsep dari para ahli. Kajian konseptual ini dimulai dari variabel terikat (Y), variabel 

perlakuan (A) dan variabel moderator (B). Untuk setiap variabel penelitian dituntut 

menggunakan minimal 5 (lima) rujukan konsep (salah satu rujukan diambil dari sumber 

asing). Deskripsi konseptual memuat upaya penulis untuk meninjau, mengembangkan dan 

mengkaitkan masalah yang telah dirumuskan dengan teori, proposisi, konsep, atau 

pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Teori dan fakta 

yang digunakan sebaiknya diambil dari sumber aslinya, dengan mencantumkan nama 

sumbernya. Cara pengutipan kalimat atau data harus diperhatikan sehingga mengikuti kaidah-

kaidah etika penulisan. Tata cara penulisan kepustakaan harus sesuai dengan ketentuan pada 

panduan yang digunakan. Kajian pustaka juga memuat tinjauan untuk meletakkan masalah 

yang diteliti dalam konteks yang lebih luas. Kajian teoriteik juga dapat memuat masalah-

masalah teknis, seperti cara pemeriksaan dan lain-lain. Kajian teoretik dapat dilakukan 

dengan tiga cara yaitu mendeskripsikan pendapat ahli, menganalis (menjelaskan maksud ahli, 

melihat persamaan dan perbedaan pendapat ahli), dilanjutkan dengan membuat sintetis 

berupa simpulan dari pendapat-pendapat ahli yang telah dianalisis.  

 Persamaan tersebut akan menjadi dasar sintesis dari konsep-konsep variabel yang 

dianalisis bermuara pada konstruk penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat menggunakan 

konstruk penelitian menjadi kerangka teoretik. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Penelitian yang Relevan 

Penelitian mendeskripsikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan 

relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya peneliti menjelaskan posisi penelitiannya 

dengan cara mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukannya dengan 

penelitian-penelitian relevan yang disajikan. 

Contoh: 

 

 

 

DESKRIPS
I 

 

 

 

ANALISIS 

 

 

 

 

SINTESIS 

Mengutip 5 (lima) pendapat ahli, salah satunya berbahasa asing. 
Kutipan ini untuk setiap variabel beserta bagian-bagian variabel  

Analisis dilakukan dengan cara: 

1. Menjelaskan maksud masing-masing pendapat 
ahli. 

2. Mendeskripsikan perbedaan pendapat ahli 1 
dengan pendapat kedua, ketiga, keempat, dan 
kelima.  

3. Mendekrisikan persamaan pendapat ahli kesatu 
dengan kedua, ketiga, kempat, dan kelima 

Menyimpulkan setiap variabel beserta bagian-bagiannya 
berdasarkan hasil analisis dengan menekankan kepada 
persamaan-persamaan pendapat ahli 



Penelitian nama: ………………….. judul tesis ………………………….. dilaksanakan 

pada tahun ……… mengungkapkan proses penelitian dengan menggunakan metodologi 

penelitian ……………….. dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

  1. 

  2. 

  3. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 

…………………………………………………………. 

 

C.  Kerangka Teoretik 

Peneliti mendeskripsikan kajian berupa penalaran bersifat deduktif dari konsep-konsep 

setiap variabel, kemudian membahas keterkaitan antarvariabel yang mengarah kepada 

hubungan sebab akibat antara variabel perlakuan/variabel moderator dan variabel terikat. 

Kerangka teoretik ini dijadikan sebagai dasar dalam perumusan hipotesis penelitian. Pada 

kerangka teoretik, peneliti membandingkan variabel terikat antara kelompok-kelompok 

dengan perlakuan yang berbeda dan atau antara kelompok-kelompok dengan perlakuan 

dengan level variabel moderator/atribut yang berbeda, berdasarkan kajian konsep-konsep 

yang diuraikan pada deskripsi konseptual. Kerangka teoretik didukung oleh tiga pilar 

yaitu, teori, hasil-hasil penelitian yang relevan, dan argumentasi logis yang mendukung 

hipotesis yang akan dirumuskan. Banyaknya subjudul kerangka teoretik sama dengan 

banyaknya butir pada perumusan masalah.  

 

Contoh: Penelitian dengan Disain Treatment by level 2 x 2 

Peneliti menjelaskan kerangka teoretik tentang : 

 

1.  Perbedaan variabel Y antara perlakuan A₁ dan A₂ (Main effect) 

2. Pengaruh interaksi antara variabel perlakuan (A) dan variabel moderator (B) terhadap 

variabel Y (Interaction Effect) 

3.  Perbedaan variabel Y antara A₁ B₁ dan A₂ B¹ (simple effect A) 

4.  Perbedaan variabel Y antara A₁ B₂ dan A₂ B₂ (simple effect A) 

 

Contoh : Penelitian dengan Disain factorial 2 x 2 

Peneliti menjelaskan kerangka teoretik tentang: 

 

1.  Perbedaan variabel Y antara perlakuan A₁ dan A₂ 
2.  Perbedaan variabel Y antara perlakuan B₁ dan B₂ 
3. pengaruh interaksi antara variabel perlakuan A dan variabel    perlakuan B terhadap 

terhadap variabel terikat Y 

4.  Perbedaan variabel Y antara A₁ B₁ dan A₂ B₁ (simple effect A) 

5.  Perbedaan variabel Y antara A₁ B₂ dan A₂ B₂ (simple effect A) 

6.  Perbedaan variabel Y antara A₁ B₁ dan A₁ B₂ (simple effect B) 

7.  Perbedaan variabel Y antara A₂ B₁ dan A₂ B₂ (simple effect B) 

 

 



  



D.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian adalah suatu proposisi atau pernyataan tentang karakteristik populasi 

yang merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang terdapat dalam 

perumusan masalah. Peneliti merumuskan hipotesis penelitian berdasarkan kerangka teoretik. 

Banyaknya rumusan hipotesis penelitian sama dengan banyaknya subjudul pada kerangka 

teoretik atau sama banyaknya dengan butir pada rumusan masalah. 

 

Contoh hipotesis 1:  Penelitian dengan Disain Treatment by level 2 x 2 

 Peneliti mendeskripsikan hipotesis penelitian tentang: 

 

1.  Nilai variabel Y pada perlakuan A₁ lebih tinggi dari nilai variabel Y pada A₂ 
2. Terdapat pengaruh interaksi antara variabel perlakuan (A) dan variabel moderator (B) 

terhadap variabel Y (Interaction Effect) 

3. Nilai variabel Y pada perlakuan A₁ B₁ lebih tinggi dari nilai variabel Y  pada perlakuan 

A₂ B₁ 
4. Nilai variabel Y pada perlakuan A₁ B₂ lebih rendah dari nilai variabel Y pada 

perlakuan A₂ B₂ 
 

 

Contoh hipotesis 2: Penelitian dengan Disain factorial  2 x 2 

 

1. Nilai variabel Y pada perlakuan A₁ lebih tinggi dari nilai variabel Y pada perlakuan A₂ 
2. Nilai variabel Y pada perlakuan B₁ lebih tinggi dari nilai variabel Y pada perlakuan B₂ 
3. Terdapat pengaruh interaksi antara variabel perlakuan (A) dan variabel perlakuan (B) 

terhadap variabel terikat Y (Interaction Effect) 

4.  Nilai variabel Y pada perlakuan A₁ B₁ lebih tinggi dari nilai variabel Y pada  

perlakuan A₂ B₁  
5. Nilai variabel Y pada perlakuan A₁ B₂ lebih rendah dari nilai variabel Y pada    

perlakuan A₂ B₂ 
6. Nilai variabel Y pada perlakuan A₁ B₁ lebih tinggi dari nilai variabel Y pada perlakuan 

A₁ B₂  
7.  Nilai variabel Y pada perlakuan A₂ B₁ lebih rendah dari nilai variabel Y pada 

perlakuan A₂B₂ 
 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Tujuan Penelitian 

Peneliti mendeskripsikan tujuan penelitian yang ingin dicapai disesuaikan dengan 
perumusan masalah. 

 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti mendeskripsikan lokasi dilakukannya penelitian dan waktu yang digunakan 

selama penelitian, mulai dari penyusunan rencana penelitian (proposal) sampai dengan 

penyusunan laporan penelitian itu selesai dilakukan. 

C.  Metode Penelitian 

Peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu eksperimen atau expost-

facto, variabel penelitian dan disain eksperimen yang dipilih. Disain eksperimen disajikan 

dalam bentuk konstelasi penelitian sehingga dapat memberikan gambaran untuk menguji 

efektivitas perlakuan. 



 

Contoh:  Disain treatment by level 2 x 2  atau disain faktorial 2 x 2 

B A 

A₁ A₂ 

B₁ A₁ B₁ A₂ B₁ 
B₂ A₁ B₂ A₂ B₂ 

 

Keterangan  

 

Variabel Terikat Y: ................................................ 

Variabbel Terikat A:...............................................  

A₁ .............................................. 
A₂............................................... 

Varibel terikat  B................................................  

B₁ .............................................. 
B₂.............................................. 

, 

 

D.  Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Peneliti menjelaskan populasi yang akan diteliti, meliputi populasi target dan populasi 

terjangkau, teknik pengambilan sampel dan tahap-tahap pengambilan sampel, serta penentuan 

ukuran sampel yang akan digunakan secara representatif mewakili populasi Pengambilan 

sampel dalam penelitian ekperimen faktorial  2 X 2 dilakukan dengan dua tahap yaitu cara 

random sampling dan pufosif sampling. Misalnya: Kelas VII SMPN ........... terdiri atas 7 

(tujuh) kelas yang  homogen. Langkah pertama, dilakukan dengan cara diundi untuk 

mengambil kelas perlakuan (A) maka akan didapat kelas  eksperimen (A₁) dan kelas kontrol 

(A₂). Langkah kedua, dilakukan tes untuk menentukan perbedaan kelompok perlakuan (B) 

sebagai variabel moderator atau atribut dalam satu kelas, maka akan diperoleh atribut (B₁ dan 

B₂) di kelas eksperimen. Begitu juga di kelas kontrol akan diperoleh atribut (B₁ dan B₂). Jika 

kelas eksperimen dan kelas kontrol masing masing memiliki 30 siswa, maka dapat diambil 10 

(sepuluh) sampel untuk B₁ dan 10 (sepuluh) sampel untuk B₂. Dengan demikian, terdapat 20 

(dua puluh) sampel pada kelas eksperimen dan 20 (dua puluh) sampel pada kelas kontrol. 

Jadi, jumlah sampel penelitian sebanyak 40 siswa.  

 

Contoh sampel Disain treatment by level 2 x 2  atau disain faktorial 2 x 2 

 

B 
A Jumlah 

A₁ A₂ - 

B₁ 10 10 20 

B₂ 10 10 20 

Jumlah 20 20 40 

 

E.  Rancangan Perlakuan 

Peneliti mendeskripsikan definisi konseptual dan definisi operasional dan variabel 

perlakuan serta menyusun dan menguraikan secara rinci kegiatan dan tahap-tahap perlakuan 

yang akan dilaksanakan dalam kegiatan penelitian sesuai variabel perlakuan. 

 

  



F.  Kontrol Validitas Internal dan Ekternal 

Peneliti menjelaskan cara mengontrol ancaman terhadap validitas internal dan validitas 

ekternal. Validitas internal dapat berupa sejarah, kematangan, pemberian prates, pengaruh 

penggunaan instrumen, regresi statistika, pemilihan subjek yang berbeda, moralitas, seleksi 

kelompok, serta kontaminasi subjek dan kontaminasi perlakuan. Validitas ekternal adalah 

seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi. Untuk menjamin validitas 

internal penelitian eksperimen, peneliti memberi penjelasan yang meyakinkan bahwa 

perubahan variabel terikat benar-benar terjadi sebagai akibat dari perlakuan bukan akibat dari 

faktor lain. 

 

G.  Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menjelaskan jenis-jenis instrumen dan skala pengukuran yang digunakan, serta 

tahapan-tahapan pengembangan instrumen yang mencakup: definisi konseptual, definisi 

operasional, kisi-kisi reliabilitas instrumen. 

 

1. Instrumen Variabel Terikat 

 

a. Definisi Konseptual 

Peneliti menjelaskan konsep variabel yang diteliti berdasarkan sintetis peneliti 

terhadap konsep-konsep yang dianalisi, dilengkapi dengan dimensi dan indikator 

dari konsep variabel yang akan diteliti. 

 

b. Definisi Operasional 

Peneliti menjelaskan definisi yang terukur yang dilengkapi dengan rincian indikator 

penelitian (terukur) dan unit analisis pengukuran variabel yang dibuat instrumennya, 

serta responden yang akan mengisi instrumen. 

 

c.  Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menyajikan kisi-kisi instrumen berdasarkan definisi konseptual. Kisi-kisi 

instrumen disajikan dalam bentuk tabel yang berisikan dimensi, indikator, nomor 

butir dan jumlah butir untuk setiap ndikator yang diukur. 

 

d. Pengujian Validitas dan Pengitungan Relibialitas 

Peneliti menjabarkan hasil engujian validitas (konstruk/isi) yang dilaukan melalui 

telaah pakar dan/atau panel. Proses penelaahan teoretis suatu konsep dimulai dari 

definisi konseptual, definisi operasional, dimensi, indikator, butir instrumen, 

prosedur telah dan hasil telaahannya secara kualitatif. Kemudian dilanjutkan dengan 

menjelaskan pengujian validitas empiris dan penghitungan keofesien reliabelitas. 

Pengujian validitas empiris menggunakan korelasi biserial, krelasi poin biserial atau 

korelasi product moment disesuaikan dengan bentuk skor butir (dikotomi atau 

politomi). Penghitungan koefesien reliabilitas antara lain menggunakan KR 20 atau 

Alpha Cronbath. 

 

2. Instrumen Variabel Moderator 

     

a. Definisi Konseptual 

Peneliti menjelaskan konsep variabel yang diteliti berdasarkan sintetis peneliti 

terhadap konsep-konsep yang dianalisi, dilengkapi dengan dimensi dan indikator 

dari konsep variabel yang akan diteliti. 

 



b. Definisi Operasional 

Peneliti menjelaskan definisi yang terukur yang dilengkapi dengan rincian indikator 

penelitian (terukur) dan unit analisis pengukuran variabel yang dibuat instrumennya, 

serta responden yang akan mengisi instrumen. 

 

c. Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti menyajikan kisi-kisi instrumen berdasarkan definisi konseptual. Kisi-kisi 

instrumen disajikan dalam bentuk tabel yang berisikan dimensi, indikator, nomor 

butir dan jumlah butir untuk setiap indikator yang diukur. 

 

d. Pengujian Validitas dan Pengitungan Relibialitas 

Peneliti menjabarkan hasil pengujian validitas (konstruk/isi) yang dilakukan melalui 

telaah pakar dan/atau panel. Proses penelaahan teoretis suatu konsep dimulai dari 

definisi konseptual, definisi operasional, dimensi, indikator, butir instrumen, 

prosedur telaah dan hasil telaahannya secara kualitatif. Kemudian dilanjutkan 

dengan menjelaskan pengujian validitas empiris dan penghitungan keofesien 

reliabelitas. Pengujian validitas empiris menggunakan korelasi biserial, korelasi 

poin biserial atau korelasi product moment disesuaikan dengan bentuk skor butir 

(dikotomi atau politomi). Penghitungan koefesien reliabilitas antara lain 

menggunakan KR 20 atau alpha Cronbath. 

 

H.  Teknik Analisis Data 

Peneliti mendeskripsikan teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis data 

dengan statistika deskriptif, analisis data dengan statistika inferensial dan uji persyaratan 

analisisnya. Analisis data dengan statistika deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi, histogram, stem and leaf (diagram batang daun) atau box plot (diagram 

kotak garis). Analisis data dengan statistika inferensial sesuai dengan hipotesi penelitian. 

 

I.  Hipotesis Statistika 

Peneliti menuliskan hipotesi statistika dengan simbol atau lambang parameter statistika 

yang menggambarkan pernyataan tentang karakteristik populasi yang merupakan jawaban 

sementara atas pertanyaan penelitian. Pernyataan tersebut berbentuk proposisi sebagai hasil 

dan kerangka teoretik, Banyaknya hipotesis statistika sesuai dengan banyaknya hipotesi 

penelitian. 

 

Contoh hipotesis statistika penelitian dengan disain treatment by level 2 X 2 

Hipotesis pertama 

Ηo :   μд₁  ≤  μд₂ 
Η1 :   μд₁  >  μд₂ 
Hipotesis kedua 

Ηo  :   Interaksi  A  X B = 0 

Η1 :   Interaksi 

Hipotesis ketiga 

Ηo  :   μд₁ в₁  ≤  μд₂в₁ 
Η1 :   μд₁ в₁  >  μд₂в₁ 
Hipotesis keempat 

Ηo  :   μд₁в₂  ≤  μд₂в₂ 
Η1 :   μд₁в₂ <  μд₂в₂ 

 



  



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Deskripsi Data 

Peneliti menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskriptif data variabel terikat (Y) yang 

dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, stem and leaf (diagram 

batang dan daun) atau box plot (diagram kotak garis) yang dilengkapi dengan interpretasi 

data. Banyaknya subjudul untuk penyajian data variabel terikat (Y) pada setiap kelompok 

sesuai dengan disain penelitian. 

 

Contoh: 

Penelitian dengan disain treatmen by level 2 X 2 

Peneliti menyajikan deskripsi data variabel terikat (y) untuk kelompok A₁ dan A₂, 
kelompok B₁ dan B₂, kelompok A₁ B₁, A₂ B₁, A₁ B₂, dan A₂ B₂ dengan menggunakan 

histogram, stem and leaf (diagram batang dan daun) atau box plot (diagram kotak garis) 

sesuai dengan karakteristik data. 

 

B.  Pengujian Persyaratan Analisis 

Peneliti menjelaskan hasil uji persyaratan analisis data. Uji persyaratan analisis 

disesuaikan dengan statistika inferensial yang digunakan. Untuk pengujian hipotesis 

komparatif, maka uji persyaratan analisis yang diharuskan adalah uji normalitas dan uji 

homogenitas varians dara variabel terikat (Y) untuk setiap kelompok yang dibandingkan 

Contoh: 

Pada analisis statistika ANAVA Dua Jalur 

Peneliti menjelaskan hasil uji persyaratan analisis data yaitu: 

1)  Uji normalitas distribusi data Y untuk kelompok A₁, A₂, B₁, B₂, A₁ B₁, A₁ B₂,   dan A₂ 
B₂. 

2)  Uji homogenitas varians data Y untuk kelompok A₁ dan A₂, Kelompok B₁ dan B₂, 
serta kelompok-kelompok A₁ B₁, A₂ B₁, A₁ B₂, dan A₂ B₂ 

 

C.   Pengujian Hipotesis 

Peneliti menyajikan hasil penghitungan statistika uji dan hasil pengujian hipotesis 

statistika. Setiap hipotesis yang diuji dinyatakan dalam subjudul tersebdiri, sehingga 

banyaknya subjudul sesuai dengan banyaknya hipotesi penelitian yang diuji. 

 

D.  Pembahasan Hasil Penelitian 

Peneliti membahas hipotesis yang tidak teruji dengan mengemukakan argumentasi 

mengapa hipotesis tersebut tidak teruji. Dalam pembahasan hasil menjelaskan keterbatasan 

penelitian. Hipotesis yang teruji dibahas berdasarkan teori dan/atau hasil penelitian yang 

relevan untuk mennjukkan bahwa hasil penelitian mendukung atau tidak mendukung teori 

dan/atau hasil-hasil penelitian yang relevan. 

 

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

  

A.   Simpulan 

 Peneliti mendeskrisikan simpulan yang merupakan tesis atau hipotesis penelitian yang 

teruji atau hipotesis yang didukung oleh data empiris. Simpulan sesuai dengan rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan bahasan penelitian. 

 

  



B.  Saran-saran 

Peneliti menyampaikan pemikiran yang berkaitan dengan operasional implikasi penelian. 

Saran disampaikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 Peneliti menuliskan sejumlah nama pengarang berikut judul buku yang telah dikutip 

pada isi tesis dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Rancangan Perlakuan 

Lampiran 2. Instrumen 

Lampiran 3. Hasil Uji Coba 

Lampiran 4. Kisi-kisi Akhir (sesudah Uji Coba) 

Lampiran 5. Data Hasil Penelitian 

Lampiran 6. Pengujian Pesyaratan Analisis 

Lampiran 7. Pengujian Hipotesis 

 

RIWAYAT HIDUP 

Peneliti menuliskan identitas termasuk riwayat pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan karya-

karya tulis yang pernah dibuatnya serta hal lain yang dianggap perlu dan disertakan pula foto 

terakhir peneliti. Bagi mahasiswa yang sudah berkeluarga dapat mencantumkan nama 

istri/suami dan anak-anak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Sistematika dan Isi Penelitian Kualitatif 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

FORMAT PROPOSAL TESIS PENELITIAN EKSPERIMEN 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Pembatasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Variabel Terikat (Y) 

2. Variabel Perlakuan atau variabel bebas pertama (A) 

3. Variabel Moderator atau variabel bebas kedua (B) 

B. Penelitian yang Relevan 

C. Kerangka Teoretik 

D. Hipotesis Penelitian 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Metode Penelitian (termasuk rancangan eksperimen) 

D. Populasi dan Sampel 

E. Rancangan Perlakuan 

F. Kontrol Validitas Internal dan Eksternal 

G. Teknik Pengumpulan Data: 

1. Instrumen Variabel Terikat 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Intsrumen 

e. Pengujian Validitas dan Perhitungan Reliabilitas 

2. Instrumen Variabel Moderator / Atribut 

a. Definisi Konseptual 

b. Definisi Operasional 

c. Kisi-kisi Instrumen 

d. Jenis Intsrumen 

e. Pengujian Validitas dan Perhitungan Reliabilitas 

LAMPIRAN 

  Lampiran 1. Rancangan Perlakuan 

  Lampiran 2. Instrumen 

  Lampiran 3. Hasil Uji Coba Instrumen 

       Lampiran 4. Kisi-kisi Akhir (sesudah Uji Coba) 

 



B. Fokus Penelitian 

C. Pertanyaan Penelitian 

D. Kegunaan Penelitian 

BAB II  KAJIAN TEORETIK 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 

B. Penelitian yang Relevan 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Latar Penelitian 

D. Metode dan Langkah-langkah Penelitian 

F. Data dan Sumber Data 

G. Teknik Analisis Data 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

1. Kredibilitas 

2. Transferabilitas 

3. Dependabilitas 

4. Konfirmabilitas 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian 

B. Temuan Penelitian 

1. Subfokus 1 

2. Subfokus 2 

3. Subfokus 3 

4. Subfokus 4 

5  Subfokus dst. 



BAB V PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN 

A..Subfokus 1 

B. Subfokus 2 

C. Subfokus 3 

D. Subfokus 4 

E  Subfokus dst. 

BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. SIMPULAN 

B. REKOMENDASI 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Lampiran 1.Pedoman Observasi 

Lampiran 2. Pedoman Wawancara 

Lampiran 3. Catatan Lapangan Hasil Observasi 

Lampiran 4. Dokumen Pendukung (foto dan dokumen) 

Lampiran 5. Hasil Analisis Data 

RIWAYAT HIDUP 

 

b. PENJELASAN ISI DAN SISTEMATIKA 

BAB 1 PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah/ Konteks Penelitian 

Bagian ini berisi masalah penelitian disertai dengan alasan mengapa masalah itu penting 

dan perlu diteliti. Masalah penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen 

(kondisi ideal) dengan das sein (kondisi nyata), atau masalah yang diteliti merupakan 

masalah baru yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Masalah penelitian perlu diletakkan 

dalam konteks teori yang lebih luas sehingga dapat dilihat bobot masalah dan nilai yang akan 

dicapai jika masalah itu dapat dipecahkan melalui penelitian dan menunjukkan keaslian 

penelitian tersebut. Peneliti dapat menyatakan hasil penelitian terdahulu atas fenomena 

tertentu yang berupa data kualitatif ataupun kutipan wawancara. Bagian latar belakang 

masalah ini sebaiknya diakhiri dengan batasan yang dibuat oleh peneliti berkaitan dengan 

fenomena, fakta empiris, atau kejadian actual yang sudah dipaparkan sebelumnya. Batasan 



atas fenomena tersebut diharapkan dapat mengantarkan peneliti menuju focus penelitian yang 

akan diteliti sekaligus menunjukkan penting dan menariknya permasalahan tersebut. 

B.  Fokus dan Subfokus Penelitian  

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan mengenai cakupan yang diungkapkan atau 

digali dalam penelitian. Agar cakupan tidak terlalu umum, fokus masalah diperinci kepada 

hal yang lebih spesifik yaitu subfokus-subfokus.. Kemukakan alasan-alasan pemokusan 

secara jelas sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang holistik, induktif, dan naturalistik, 

yang berarti dekat sekali dengan gejala yang diteliti. 

Contoh Fokus dan Subfokus Penelitian Etnografi: 

a.  Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada undak-usuk basa Sunda dalam Sastra Lisan  

Masyarakat Baduy.  

b. Subfokus Penelitian 

Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bentuk-bentuk undak-usuk basa Sunda dalam  Sastra Lisan Masyarakat Baduy; 

2) Perbandingan undak-usuk basa Sunda dalam Sastra Lisan masyarakat Baduy; 

3) Pemakaian undak-usuk basa Sunda dalam Sastra Lisan masyarakat Baduy; 

4) Pelestaian dan pemertahanan undak-usuk basa Sunda dalam Sastra Lisan 

Masyarakat Baduy. 

5) Tema-tema Budaya dalam Sastra Lisan Masyarakat Baduy 

 

Contoh Fokus dan Subfokus Penelitian Content Analysis: 

A. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Berdasarkan berbagai persoalan yang terdapat di dalam buku pelajaran terutama 

buku pelajaran bahasa Inggris karya penulis Indonesia yang berkaitan dengan 

prinsip-prinsip pemelajaran bahasa Inggris yang terdapat di dalam buku pelajaran 

teks tersebut. Prinsip-prinsip pemelajaran bahasa tersebut sering kali terlupakan dan 

tanpa disadari oleh kebanyakan penulis buku pelajaran bahasa Inggris di SD, 

padahal prinsip tersebut sangat memengaruhi mutu pemelajaran terkait dengan 

menyusun suatu teks bahasa Inggris yang sesuai dengan tingkat kognisi anak dan 

perkembangannya. 

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip 

pemelajaran bahasa asing dalam buku pelajaran bahasa Inggris SD kelas V yang 

terdiri atas 3 buku pelajaran yang digunakan oleh tiga sekolah berbeda di provinsi 

Banten yaitu, buku Basic English for Beginners karya Bustaman dkk, buku kedua, 

Let’s Make Friends with English karya Bambang Sugeng, dan buku ketiga Speed 



Up English karya Rita Kuniawan dkk. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka 

dikemukanlah subfokus penelitian sebagai berikut ini: 

1. Penerapan prinsip pemelajaran alamiah dalam bahasa (automaticity 

principle) dalam buku bahasa Inggris   SD kelas V karya penulis Indonesia.  

2. Penerapan prinsip pemelajaran bermakna (meaningful learning principle) 

dalam buku bahasa Inggris   SD kelas V karya penulis Indonesia  

3. Penerapan prinsip pemberian pujian (the anticipation of reward principle) 

dalam buku bahasa Inggris  SD kelas V karya penulis Indonesia. 

4. Penerapan prinsip motivasi intrinsik (the intrinsic motivation principle) 

dalam buku bahasa Inggris  SD kelas V karya penulis Indonesia. 

5. Penerapan prinsip strategi investasi (strategic investment principle) dalam 

buku bahasa Inggris  SD kelas V karya penulis Indonesia. 

6. Penerapan prinsip ego dalam berbahasa (language ego principle) dalam 

buku bahasa Inggris  SD kelas V karya penulis Indonesia. 

7. Penerapan prinsip kepercayaan diri (self confidence principle) dalam buku 

bahasa Inggris  SD kelas V karya penulis Indonesia. 

8. Penerapan prinsip mengambil resiko (risk taking principle) dalam buku 

bahasa Inggris  SD kelas V karya penulis Indonesia. 

9. Penerapan prinsip pengetahuan budaya bahasa (the language culture 

connection principle) dalam buku bahasa Inggris  SD kelas V karya penulis 

Indonesia. 

10. Penerapan prinsip bahasa pertama (the native language effect principle) 

dalam buku bahasa Inggris  SD kelas V karya penulis Indonesia. 

11. Penerapan prinsip antar bahasa (inter language principle) dalam buku 

bahasa Inggris  SD kelas V karya penulis Indonesia. 

12. Penerapan prinsip pemelajaran komunikatif (communicative competence 

principle) dalam buku bahasa Inggris  SD kelas V karya penulis Indonesia. 

 

C.  Pertanyaan penelitian  

Pertanyaan penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian Seorang 

peneliti yang sudah mampu menyusun pertanyaan penelitian dengan baik, dia akan mudah 

menyusun teori dan pembahasan secara sistematis. Pertanyaan penelitian juga menjadi acuan 

bagi tujuan penelitian, penyusunan teori, penggunaan metode penelitian, pembahasan hasil 

penelitian, dan simpulan penelitian. Pertanyaan penelitia atau rumusan masalah penelitian 

kualitatif merupakan pertanyaan atas subfokus-subfokus penelitian.  

Contoh Pertanyaan Penelitian Etnografi: 

Pertanyaan Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut; 

1)  Bagaimana bentuk-bentuk undak-usuk basa Sunda dalam Sastra Lisan  masyarakat 

Baduy? 



2)  Bagaimana perbandingan undak-usuk basa Sunda dalam Sastra Lisan Masyarakat 

Baduy? 

3)  Bagaimana pemakaian undak-usuk basa Sunda dalam sastra lisan  masyarakat 

Baduy? 

4)  Bagaimana pelestarian dan pemertahanan undak-usuk basa Sunda dalam sastra 

Lisan masyarakat Baduy? 

5)  Bagaimana tema-tema budaya yang ditemukan dalam sastra lisan Masyarakat 

Baduy? 

Contoh Pertanyaan Penelitian Content Analysis: 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian, maka pertanyaan umum penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 Bagaimana penerapan dua belas prinsip pemelajaran dalam buku bahasa Inggris  SD 

kelas V karya penulis Indonesia ditinjau dari prinsip-prinsip alamiah dalam bahasa 

(automaticity principle), prinsip kebermaknaan dalam belajar (meaningful learning 

principle), prinsip pemberian pujian kepada anak (the anticipation of reward 

principle), prinsip motivasi intrinsik (the intrinsic motivation principle), prinsip 

strategi investasi (strategic investment principle), prinsip ego dalam berbahasa 

(language ego principle), prinsip kepercayaan diri (self confidence principle), 

prinsip mengambil resiko (risk taking principle), prinsip pengetahuan budaya 

bahasa (the language culture connection principle), prinsip bahasa pertama (the 

native language effect principle), prinsip antar bahasa (inter language principle), 

dan prinsip kemampuan komunikatif (communicative competence principle) dalam 

rangka meningkatkan kemampuan berbahasa?   

Pertanyaan yang bersifat umum tersebut dapat dirinci menjadi pertanyaan-

pertanyaan yang lebih operasional sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan prinsip pemelajaran alamiah (automaticity principle) 
dalam buku bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia, sebagai 

upaya peningkatan  kemampuan berbahasa? 

2. Bagaimana penerapan prinsip pemelajaran bermakna (meaningful learning 
principle) dalam buku bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia, 

sebagai upaya peningkatan kempampuan berbahasa? 

3. Bagaimana penerapan prinsip pemberian pujian (the anticipation of reward 

principle) dalam buku bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia, 

sebagai upaya peningkatan kemampuan berbahasa? 

4. Bagaimana penerapan prinsip motivasi intrinsik (the intrinsic motivation 
principle) dalam buku bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia, 

sebagai upaya peningkatan kemampuan berbahasa? 

5. Bagaimana penerapan prinsip strategi investasi (strategic investment 
principle) dalam buku bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia, 

sebagai upaya peningkatan kemampuan berbahasa? 

6. Bagaimana penerapan prinsip ego dalam berbahasa (language ego principle) 
dalam buku bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia, sebagai 

upaya peningkatan kemampuan berbahasa? 



7. Bagaimana penerapan prinsip kepercayaan diri (self confidence principle) 
dalam buku bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia, sebagai 

upaya peningkatan kemampuan berbahasa? 

8. Bagaimana penerapan prinsip mengambil resiko (risk taking principle) 

dalam buku bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia, sebagai 
upaya peningkatan kemampuan berbahasa? 

9. Bagaimana penerapan prinsip pengetahuan budaya bahasa (the language 

culture connection principle) dalam buku bahasa Inggris SD kelas V karya 

penulis Indonesia, sebagai upaya peningkatan kemampuan berbahasa? 

10. Bagaimana penerapan prinsip bahasa pertama (the native language effect 
principle) dalam buku bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia, 

sebagai upaya peningkatan kemampuan berbahasa? 

11. Bagaimana penerapan prinsip antar bahasa (inter language principle) dalam 
buku bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia, sebagai upaya 

peningkatan kemampuan berbahasa? 

12. Bagaimana penerapan prinsip pemelajaran komunikatif (communicative 
competence principle) dalam buku bahasa Inggris SD kelas V karya penulis 

Indonesia,sebagai upaya peningkatkan kemampuan berbahasa? 

 

D.  Manfaat Penelitian  

Pada bagian ini ditunjukkan manfaat penelitian terutama bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, sehingga kegunaan penelitian dibedakan menjadi kegunaan teoritis dan 

kegunaan paraktis, keduanya dapat dirinci sesuai dengan kebutuhan. 

 

Contoh Manfaat Penelitian Etnografi: 

 

a. Secara Teoretik, 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mendalam tentang fenomena 

undak-usuk basa Sunda dalam Sastra Lisan Masyarakat Baduy dalam Konteks 

bentuknya, perbandingannya, pemakaiannya, dan pelestariannya.Pemahaman ini 

direpresentasikan dalam bentuk data ilmiah tentang bentuk-bentuk, perbandingan, 

pemakaian dan pelestarian/ pemertahanan undak-usuk basa Sunda dalam Sastra Lisan 

Masyarakat Baduy Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten Selatan sangat 

bermanfaat bagi para peneliti bahasa daerah sebagai referensi, konsep dasar, dan atau 

pembanding teori dalam melakukan penelitian sejenis; bagi guru yang memberi 

pembelajaran di Sekolah, dan para dosen di perguruan tinggi pada program-program 

studi bahasa dan sastra sebagai referensi dalam membahas kesantunan berbahasa; dan 

bagi mahasiswa prodi bahasa dan sastra sebagai referensi untuk mengkaji fenomena 

kesantunan berbahasa. 

b. Secara Praktik, 

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat memberikan informasi empirik dan menambah 

pengalaman tentang undak-usuk basa Sunda dalam sastra lisan masyarakat Baduy 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten, yang komprehensif bagi; 



1. Budayawan sebagai masukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerolehan 

undak-usuk basa Sunda dan bentuk-bentuk Undak-Usuk  basa Sunda, 

perbandingan Undak-usuk basa Sunda dalam Sastra Lisan Masyarakat Baduy baik 

Dalam maupun Luar, pelestarian atau pemertahanan terhadap undak-usuk basa 

Sunda dalam sastra lisan, serta tema-tema budaya yang ditemukan  dalam sastra 

lisan masyarakat Baduy. 

2. Dunia pendidikan pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

rujukan atau informasi bagi para cendekiawan untuk mengembangkan khasanah 

keilmuan secara komprehensif yang berkaitan dengan pemakaian undak-usuk basa 

Sunda dalam Sastra Lisan  Masyarakat Baduy, bentuk-bentuk undak-usuk basa 

Sunda dalam Sastra Lisan, pelestarian atau pemertahanan terhadap undak-usuk 

basa Sunda dalam sastra lisan, dan basa Sunda yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

Contoh Manfaat Penelitian Content Analysis: 

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu, manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Kedua manfaat tersebut dikemukan sebagai berikut. 

Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengajar di sekolah 

dasar Islam Tirtayasa Serang, Sekolah Dasar Negeri Panancangan 2, dan Sekolah 

Negeri Serang 13 tentang pentingnya melakukan kajian analisis isi sehingga dapat 

membantu pengajar untuk berfikir kritis dalam merefleksikan penggunaan buku ajar. 

Hal ini akan mengurangi penelitian subjektif tentang kelebihan buku ajar lokal yang 

dianggap paling baik digunakan di sekolah swasta maupun negeri serta memberikan 

pemahaman luas tentang unsur-unsur kealamihan, kebermaknaan, pemberian pujian, 

motivasi, ego dalam bahasa, kepercayaan, budaya, pengaruh bahasa ibu, antar 

bahasa, komunikatif dalam mempelajari bahasa asing.  

Manfaat Praktis 

Secara praktis manfaat penelitian ini dapat dijadikan acuan guru-guru dalam 

memilih buku pelajaran bahasa asing. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh 

gambaran tentang penerapan dua belas prinsip pemelajaran buku pelajaran bahasa 

Inggris, sehingga dapat diketahui secara jelas dan lengkap mengenai prinsip-prinsip 

pemelajaran tersebut dalam buku pelajaran bahasa Inggris.  

  



BAB II  KAJIAN TEORETIK 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus 

Penelitian membahas fokus  dan subfokus penelitian secara konseptual dari berbagai 

teori atau konsep dari para ahli. Kajian konseptual ini dimulai dari fokus, dan selanjutnya 

setiap subfokus beserta bagian-bagian subfokus. Untuk fokus, subfokus0subfokus, dan setiap 

bagian-bagian subfojkus peneliti dituntut menggunakan minimal 5 (lima) rujukan konsep 

(salah satu rujukan diambil dari sumber asing). Deskripsi konseptual memuat upaya penulis 

untuk meninjau, mengembangkan dan mengkaitkan masalah yang telah dirumuskan dengan 

teori, proposisi, konsep, atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan penelitian 

yang dilakukan. Teori dan fakta yang digunakan sebaiknya diambil dari sumber aslinya, 

dengan mencantumkan nama sumbernya. Cara pengutipan kalimat atau data harus 

diperhatikan sehingga mengikuti kaidah-kaidah etika penulisan. Tata cara penulisan 

kepustakaan harus sesuai dengan ketentuan pada panduan yang digunakan. Kajian pustaka 

juga memuat tinjauan untuk meletakkan masalah yang diteliti dalam konteks yang lebih luas. 

Kajian teoriteik juga dapat memuat masalah-masalah teknis, seperti cara pemeriksaan dan 

lain-lain. Kajian teoretik dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu mendeskripsikan pendapat 

ahli, menganalis (menjelaskan maksud ahli, melihat persamaan dan perbedaan pendapat ahli), 

dilanjutkan dengan membuat sintetis berupa simpulan dari pendapat-pendapat ahli yang telah 

dianalisis.  

Persamaan tersebut akan menjadi dasar sintesis dari konsep-konsep variabel yang 

dianalisis bermuara pada konstruk penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat menggunakan 

konstruk penelitian menjadi kerangka teoretik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Kajian yang relevan adalah kajian terhadap penelitian mutakhir sebelumnya yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Pengkajian terhadap sejumlah penelitian 

yang telah dilakukan sangat bermanfaat bagi seorang peneliti karena dapat menambah 

wawasan dan memahami, serta memanfaatkan metode dan landasan teori yang relevan, atau 
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SINTESIS 

Mengutip 5 (lima) pendapat ahli, salah satunya berbahasa 
asing. Kutipan ini untuk setiao variabel beserta bagian-bagian 
variabel  

Analisis dilakukan dengan cara: 

4. Menjelaskan maksud masing-masing 
pendapat ahli. 

5. Mendeskripsikan perbedaan pendapat ahli 1 
dengan pendapat kedua, ketiga, keempat, dan 
kelima.  

6. Mendekrisikan persamaan pendapat ahli 
kesatu dengan kedua, ketiga, kempat, dan 
kelima 

Menyimpulkan setiap variabel beserta bagian-bagiannya 
berdasarkan hasil analisis dengan menekankan kepada 
persamaan-persamaan pendapat ahli 



mempersiapkan strategi untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul pada 

penelitian bersangkutan. Kajian teoretik memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan 

baru yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. 

Selanjutnya, peneliti mengemukakan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik 

penelitian yang dilaksanakan. Hasil penelitian yang relevan dimaksudkan untuk menunjukkan 

posisi peneliti yang dilakukan di antara penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan. 

Contoh: 

Penelitian nama: ………………….. judul tesis ………………………….. dilaksanakan 

pada tahun ……… mengungkapkan proses penelitian dengan menggunakan metodologi 

penelitian ……………….. dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

  1. 

  2. 

  3. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada 

 

BAB   III   METODOLOGI PENELITIAN 

Contoh Penjelasan Metode Penelitian Kualitatif Etnografi: 

Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, karena akan 

mendeskripsikan karakter suatu kelompok atau masyarakat sebagai subjek yang diteliti. Jadi 

penelitian ini mengkaji perilaku manusia dalam seting alamiah yang dilihat dari perspektif 

budaya. Dasar penelitian  ini secara metodologis adalah penelitian Budaya yakni penelitian 

yang mengkaji tentang nilai, norma, sistem dan simbol yang ada pada Masyarakat Baduy. 

Menurut Cresswel (2003 : 2) metode Etnografi adalah peneliti mempelajari suatu Budaya 

tertentu secara keseluruhan dalam keadaan natural dalam jangka waktu yang lama untuk 

mengumpulkan dan mengobservasi data. Menurut Emzir  (2009 : 17) bahwa etnografi 

merupakan suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi 

lapangan dan fenomena sosiokultural. 

Selanjutnya Spradley  (1980 : 2) mengemukakan bahwa etnografi merupakan suatu 

kegiatan yang mendeskripsikan suatu budaya. Beliau menggambarkan  bahwa  apabila 

peneliti etnografi ingin meneliti budaya masyarakat tertentu, peneliti melakukan partisipasi 

dalam kegiatan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui kegiatan bersama, 

mempelajari bahasa mereka, menonton upacara adat, mecatat semua kejadian, mewawancara 

informan, dan masih banyak lagi kegiatan yang terkait dengan pengumpulan data. Tujuan 

pokok dari kegiatan etnografi adalah untuk memahami cara hidup dari suatu penduduk asli, 

yang berkaitan dengan kehidupan dan kesadarannya tentang dunianya. 

Metode penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan karakteristik suatu kelompok 

atau masyarakat sebagai subjek yang diteliti. Jadi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 



kualitatif yang bermaksud mengkaji konsep undak-usuk basa Sunda berdasarkan data 

lapangan yaitu hasil wawancara dan percakapan sehari-hari masyarakat dan dalam bentuk  

karya sastra lisan Baduy. Menurut Spindler (dalam Donna), etnografi komunikasi merupakan 

gabungan perspektif antropologi dan sosiolinguistik untuk mendeskripsikan perilaku 

berkomunikasi yang terjadi dalam konteks budaya. 

Dalam penelitian ini, etnografi komunikasi dipahami sebagaimana yang dikemukakan 

Schiffrin, yakni suatu ancangan terhadap wacana yang didasari oleh bidang antropologi dan 

linguistik. Ancangan ini mengakui adanya keberagaman kemungkinan dan kebiasaan-

kebiasaan komunikasi (relativitas budaya), dan fakta masing-masing kebiasaan merupakan 

bagian yang terintegrasi dengan hal yang diketahui dan dilakukan peserta tutur sebagai 

anggota suatu budaya tertentu. 

Untuk itu peneliti akan melakukan kegiatan penelitian dengan melakukan observasi, 

wawancara, serta kajian dokumen. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, 

yaitu natural, deskriptif, penekanan proses, induktif, dan penekanan makna.  Sifat natural 

maksudnya adalah peneliti sebagai instrumen dan sumber data langsung. Bersifat deskriptif 

karena data yang dikumpulkan akan berupa kata-kata atau gambar. Sifat penekanan proses 

karena memang lebih menekankan proses daripada hasilnya. Bersifat induktif karena cara 

menganalisis datanya secara induktif dan tidak bermaksud membuktikan sebuah hipotesis. 

Sifat penekanan makna karena ingin menjelaskan situasi-situasi yang terjadi di dalam seperti 

melihat perspektif orangtua yang sedang mendongeng atau tokoh masyarakat yang sedang 

membaca mantra, pikukuh, pantun, pupuh  dan susualan. 

Oleh karena itu, data yang diperoleh adalah berdasarkan wawancara, pengamatan 

deskriptif (observasi), dan kajian dokumentasi yang relevan digunakan peneliti sebagai 

metode pengumpulan data. Metode wawancara digunakan untuk melihat realitas dari sudut 

pandang partisipan/ informan yang dilakukan untuk memperoleh informasi khusus secara 

langsung dari para partisipan penelitian agar  mendapatkan informasi yang lebih bermakna. 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan informan kunci secara terbuka dengan 

menggunakan pedoman umum wawancara. 

 Metode obsevasi dilakukan untuk mengamati perilaku manusia, yaitu  tokoh 

masyarakat, respon para generasi muda terhadap tindakan tokoh masyarakat, dan interaksi 

para generasi muda itu sendiri. 

Adapun kajian dokumentasi dilakukan pada data-data dan informasi yang berhubungan 

dengan proses pemertahanan atau pewarisan seperti  cerita rakyat, mantra, pikukuh, pantun, 

dan susualan serta dokumen penujang lainnya. Data yang telah terkumpul dicatat dalam 

sebuah catatan lapangan, kemudian disusun berdasarkan kategori-kategori yang sesuai 

dengan fokus penelitian. Selanjutnya kategori tersebut dianalisis untuk merumuskan hipotesis 

atau teori baru yang dapat menjelaskan fenomena yang terjadi pada latar penelitian atau 

fenomena yang sama pada latar yang berbeda. 

Berikut Siklus Penelitian Etnografi. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Penjelasan Penelitian Content Analysis: 

Wiersma (1991.86) menjelaskan bahwa Metode penelitian kualitatif dengan teknik 

analisis isi (content analysis) dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah 

penelitian sebagai berikut: (a) penentuan fokus, (b) pengajuan pertanyaan penelitian, (c) 

pengumpulan data, (d) keabsahan data, dan (e) penganalisisan, 

pembahasan/penginterpretsian temuan penelitian. Krippendorff (2004, h. 29-34) 

menggungkapkan bahwa Teknik yang digunakan untuk membuat kesimpulan dan 

dipercaya untuk memperoleh data yang valid yaitu menggunakan analisis isi kualitatif, dan 

di anggap dapat menghadapi sejumlah data yang banyak.  Sementara pendapat yang lain, 

Stone dkk. Dalam Neuendorf analisis isi adalah suatu teknik analisis untuk membuat 

kesimpulan melalui pengidentifikasian secara sistematis dan objektif tentang ciri-ciri 

khusus dalam teks. Secara operasional, penelitian ini menggunakan prinsip dasar analisis 

isi. Jenis metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah content analysis atau 

analisis isi yang dikemukan oleh Mayring  

Penerapan metode penelitian yang dijelaskan oleh Mayring (2004. 9) memiliki 

beberapa langkah sebagi berikut. Langkah pertama, menentukan objek atau fokus 

penelitian, langkah kedua, mengajukan pertanyaan penelitian, langkah ketiga, menjelaskan 

atau mengemukakan definisi tiap-tiap kategori yang diteliti berdasarkan teori-teori relevan, 

langkah keempat membuat kategori-kategori atau parameter dari tiap-tiap subfokus 

penelitian berdasarkan teori, langkah kelima, melakukan pengkodean dari data berupa teks 

wacana yang terkumpul berdasarkan subfokus penelitian, langkah keenam, merevisi 

kategori sambil melakukan cek formatif tentang keabsahan data, langkah ketujuh, 

menganalisis data penelitian sambil melakukan keabsahan data, dan terakhir langkah 

kedelapan mengintegrasikan hasil analisis penelitian.   

Sesuai dengan ciri penelitian kualitatif, proses pengumpulan data, pengkodean data, 

penganalisisan data, dan penginterpretasian data dapat berlangsung sejak awal penelitian 

dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang menjadi instrumen penelitian ini 

adalah peneliti sendiri. Untuk menjamin keakuratan data peneliti menggunakan tabel 

dalam proses analisis kerja berdasarkan analisis kerja berdasarkan subfokus penelitian. 



Data dikumpulkan dengan cara: 1. membaca dengan seksama seluruh sumber data, 

yaitu buku siswa, 2. memilah-milah sumber data sesuai dengan kriteria atau subfokus yang 

akan diteliti, 3. membuat daftar poin-poin penting dalam setiap kriteria yang selanjutnya 

akan dianalisis yang dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu mulai dari tujuan, isi, 

variasi topic, kosakata dan struktur, orientasi latihan yang disesuaikan dengan dua belas 

prinsip-prinsip pembelajaran bahasa asing. 

Tahap-tahap analisis isi secara induktif dikemukan oleh Mayring sebagai berikut: 

1.  Penetapan pertanyaan penelitian; 

2.  Penentuan definisi kategori dan tingkat abstraksi untuk kategori induktif; 

3.  Formulasikan terhadap data dengan mempertimbangkan definisi kategori,     

mengurutkan kategori yang ada; 

4.  Revisi kategori sebagi bentuk pengecekan realibilitas secara formatif dengan 

memerhatikan pertanyaan penelitian; 

5.  Penyelesaian akhir proses pengkategorian  sebagau bentuk pengecekan reliabilitas 

secara sumatif; 

6.  Interpretasi hasil; 

Secara keseluruhan pengelohan data dimulai dari pengumpulan data, mereduksi data, 

klasifikasi kontekstual, mengikuti model interaktif Miles and Huberman dalam memerhatikan 

penerapan prinsip-prinsip pemelajaran bahasa asing. Komponen analisis data model interaktif 

adalah pengumpulan data, penyajian dan penyimpulan data. Pada tahapan data dilakukan 

verifikasi data sehingga tampak proses interaktif dalam analisis 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Metode analisis ini 

prosedur kerjanya bertujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip pemelajaran bahasa asing 

dengan merumuskan hipotesis kemudian mengujinya berdasarkan data yang ada.  

Untuk memastikan bahwa data suatu penelitian kualitatif layak dipercaya, perlu 

dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas beberapa kriteria. 

Menurut Moleong (1995: 173) ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian 

(conformability). 

Pemeriksaan kredibilitas dalam suatu penelitian salah satunya dapat dilakukan dengan 

cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik perneriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pernbanding 

terhadap data itu.  

Triangulasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah triangulasi 

sumber, triangulasi teori, triangulasi peneliti, dan riangulasi metode. Triangulasi teori berarti 

menggunakan teori alternatif atau teori bandingan (competing theories) dan tidak hanya 

menggunakan satu sudut pandang. Pada triangulasi peneliti, lebih dari satu pengamat atau 

peserta turut terlibat dalam penelitian. Sedangkan, triangulasi metode menggunakan metode 

yang sama dalam kesempatan berbeda atau metode berbeda dalam kesempatan yang sama.  

Teknik lain yang dapat digunakan untuk memastikan reliabilitas data penelitian ini 

adalah ketekunan pengamatan dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Teknik pemeriksaan 



keabsahan data dalam disertasi ini menggunakan triangulasi peneliti, ketekunan pengamatan 

peneliti sendiri. 

A.  Tujuan Penelitian 

Peneliti menjelaskan tujuan peneltian yaitu untuk meperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang fokus dan subfokus penelitian. 

Contoh Tujuan Penelitian Etnografi: 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam 

tentang bagaimana Bentuk-bentuk undak-usuk basa Sunda dalam sastra lisan masyarakat 

Baduy, perbandingan undak-usuk basa Sunda dalam sastra lisan masyarakat Baduy dan 

pemakaian undak-usuk basa Sunda dalam sastra lisan masyarakat Baduy, dan 

pemerolehan pewarisan dan pelestarian atau pemertahanan undak-usuk basa Sunda 

dalam sastra lisan masyarakat Baduy.  

Contoh Tujuan Penelitian Content Analysis: 

Tujuan Khusus Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, tujuan umum penelitian ini adalah 

untuk memperoleh pemetaan sejauh mana buku ajar memiliki potensi dengan 

kompetensi dua belas prinsip yang merupakan dasar-dasar pembelajaran dalam buku 

bahasa asing secara mendalam dan komprehensif dalam buku pelajaran bahasa Inggris 

SD kelas V yaitu, buku Let’s Make Friends With English karya Bambang Sugeng, buku 

kedua, Speed Up English karya Rita Kurniawan dkk, dan buku ketiga Basic English for 

Beginners karya Tarip Bustaman dkk. Sedangkan, tujuan khusus penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh informasi yang jelas, mendalam, dan komprehensif tentang 

penerapan prinsip pemelajaran Alamiah dalam bahasa (Automaticity Principle) 

dalam buku pelajaran bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia sebagai 

upaya peningkatan kemampuan berbahasa; 

2. Untuk memperoleh informasi yang jelas, mendalam, dan komprehensif tentang 

penerapan prinsip bermakna (meaningful learning principle) dalam buku pelajaran 

bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia sebagai upaya peningkatan 

kemampuan berbahasa; 

3. Untuk memperoleh informasi yang jelas, mendalam, dan komprehensif tentang 

penerapan prinsip pemelajaran pemberian pujian (the anticipation of reward 

principle) dalam buku pelajaran bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia 

sebagai upaya peningkatan kemampuan berbahasa; 

4. Untuk memperoleh informasi yang jelas, mendalam, dan komprehensif tentang 

penerapan prinsip pemelajaran intrinsik (the intrinsic motivation principle) dalam 

buku pelajaran bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia sebagai upaya 

peningkatan kemampuan berbahasa; 

5. Untuk memperoleh informasi yang jelas, mendalam, dan komprehensif tentang 

penerapan prinsip pemelajaran strategi investasi (strategic investment principle) 

dalam buku pelajaran bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia sebagai 

upaya peningkatan kemampuan berbahasa; 



6. Untuk memperoleh informasi yang jelas, mendalam, dan komprehensif tentang 

penerapan prinsip pemelajaran ego dalam berbahasa (language ego principle) dalam 

buku pelajaran bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia sebagai upaya 

peningkatan kemampuan berbahasa; 

7. Untuk memperoleh informasi yang jelas, mendalam, dan komprehensif tentang 

penerapan prinsip pemelajaran kepercayaan diri (self confidence principle) dalam 

buku pelajaran bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia sebagai upaya 

peningkatan kemampuan berbahasa; 

8. Untuk memperoleh informasi yang jelas, mendalam, dan komprehensif tentang 

penerapan prinsip pemelajaran mengambil resiko (risk taking principle) dalam buku 

pelajaran bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia sebagai upaya 

peningkatan kemampuan berbahasa; 

9. Untuk memperoleh informasi yang jelas, mendalam, dan komprehensif tentang 

penerapan prinsip pemelajaran pengetahuan budaya bahasa (the language culture 

connection principle) dalam buku pelajaran bahasa Inggris SD kelas V karya penulis 

Indonesia sebagai upaya peningkatan kemampuan berbahasa; 

10. Untuk memperoleh informasi yang jelas, mendalam, dan komprehensif tentang 

penerapan prinsip pemelajaran bahasa pertama (the native language effect principle) 

dalam buku pelajaran bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia sebagai 

upaya peningkatan kemampuan berbahasa; 

11. Untuk memperoleh informasi yang jelas, mendalam, dan komprehensif tentang 

penerapan prinsip pemelajaran bahasa (inter language principle) dalam buku 

pelajaran bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia sebagai upaya 

peningkatan kemampuan berbahasa; 

12. Untuk memperoleh informasi yang jelas, mendalam, dan komprehensif tentang 

penerapan prinsip pemelajaran komunikatif (communicative competence principle) 

dalam buku pelajaran bahasa Inggris SD kelas V karya penulis Indonesia sebagai 

upaya peningkatan kemampuan berbahasa; 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti mendeskripsikan lokasi dilakukannya penelitian dan waktu yang digunakan 

selama penelitian, mulai dari penyusunan rencana penelitian (proposal) sampai dengan 

penyusunan laporan penelitian itu selesai dilakukan. Khusus untuk penelitian analisis isi tidak 

erkait dengan tempat tertentu. 

Contoh Tempat dan Waktu Penelitian Etnografi: 

Tempat dan Waktu Penelitian 

a).  Tempat Penelitian 

Penelitian ini diselenggarakan pada masyarakat Baduy Luar (pendamping) dan 

Baduy Dalam. 

  

  



b).  Waktu Penelitian 

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2010 hingga selesai 

semua tahapan penelitian 05 April 2011. 

Contoh Tempat dan Waktu Penelitian Content Analysis: 

a).  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kategori buku teks bahasa Inggris Sekolah dasar 

kemudian dijadikan sebagai korpus penelitian.  

b).  Waktu Penelitian 

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2009 hingga selesai 

semua tahapan penelitian 10 Juli 2010. 

C.  Latar Penelitian 

Peneliti menjelaskan situasi sosial budaya yang menjadi latar penelitian, yang 

mengggambarkan karakteristik subjek penelitian. Untuk menjelaskan latar penelitian ini, 

peneliti perlu melakukan observasi pendahuluan. Peneliti sudah mengumpulkan data tentang 

gambaran umum konteks penelitian berupa subjek, lokasi, kegiatan dan waktu yang melatari 

fenomena yang menjadi fokus penelitian. 

Contoh Latar Penelitian Etnografi: 

1. Deskripsi Latar 

Yang menjadi latar dalam penelitian ini adalah kegiatan pembacaan Sastra lisan dan 

pemakaian undak-usuk bahasa Sunda masyarakat Baduy. Yaitu  ada beberapa upacara 

adat, seperti upacara Ngareremokeun (mengawinkan) Nyai Pohaci dengan Bumi. 

Suatu upacara yang dinamakan pula Ngaseuk., Upacara Kawalu, Upacara Panen Raya, 

Upacara Khitan, dan Upacara Seba. Upacara ini dilaksanakan pada bulan Oktober 

2010, bulan Januari sampai dengan Maret 2011, dan bulan April 2011. di depan 

rumah Jaro Pamarentah sebuah tempat yang dipersiapkan untuk keperluan-keperluan 

acara adat pada lima kesempatan yang berbeda dan dihadiri oleh tokoh-tokoh adat 

suku Baduy dan Jaro Keadatan yang diundang secara lisan oleh utusan Jaro 

Pamarentah sebagai tuan rumah. 

2. Karakteristik Informan 

Spradley  yang menyebutkan bahwa model etnografi memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

(1) menetapkan informan yang memiliki syarat, yaitu (1) mengetahui budayanya 

dengan baik, (2) terlibat langsung, (3) menerima tindak budaya apa adanya, tidak 

akan berbasa basi, dan (4) memiliki waktu yang cukup. 



3. Entri 

Peneliti berkunjung ke Baduy dan bertemu dengan salah satu Tokoh Masyarakat 

Baduy yaitu Bapak Jaro Dainah yang dikenal sebagai Jaro Pamarentah, setelah 

bertemu peneliti menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran peneliti yang ingin 

meneliti Undak-usuk basa Sunda dalam Sastra Lisan masyarakat Baduy.  Dan peneliti 

memperkenalkan baik asal-usul peneliti antara lain mengenai asal kelahiran dan 

dibesarkan  di Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak yang hampir sama dengan 

masyarakat Baduy yang menggunakan bahasa Sunda dalam interaksi sehari-hari, 

karena masih satu wilayah, yaitu ibu kota kabupatennya adalah Lebak. Berdasarkan 

persetujuan dan izin dari Bapak Jaro  Dainah kemudian peneliti diperkenalkan dengan 

beberapa orang tokoh masyarakat, yaitu Jaro Tangtu (Jaro Keadatan) dari Cibeo,  

Bapak Sami dan oleh Bapak Sami peneliti diperkenalkan dengan Puun Jahadi dan 

beberapa Tokoh Masyarakat Baduy baik Dalam maupun Luar. Selanjutnya, 

berdasarkan hasil percakapan dengan beberapa Tokoh Masyarakat Baduy, peneliti 

memperoleh data dan informasi tentang sejarah Baduy. 

4.  Kehadiran Peneliti 

Selain itu peneliti langsung hadir di lokasi penelitian, mulai melakukan observasi 

pendahuluan, yaitu dengan membaurkan diri  dan berinteraksi langsung dengan 

masyarakat Baduy guna meleburkan diri pada latar penelitian yang sealamiah 

mungkin. Kemudian peneliti melakukan pengamatan langsung tentang proses 

pemerolehan  atau pewarisan, bentuk-bentuk undak-usuk basa Sunda, perbandingan, 

pemakaian dan pelestarian atau pemertahanan undak-usuk basa Sunda dalam sastra 

lisan masyarakat Baduy dan mewawancara informan untuk melengkapi data yang 

belum tergali melalui observasi di lapangan. 

Kegiatan penelitian semacam ini berfungsi untuk menghasilkan penelitian yang 

komprehensif dan menyeluruh, hal ini sesuai dengan pendapat Spradley yang 

mengatakan bahwa terdapat sembilan dimensi situasi sosial penelitian yang dapat 

diobservasi, yaitu ruang (space), aktor (actor), aktivitas (activity), objek (object), 

tindakan (act), acara (event), waktu (time), tujuan (goal), dan perasaan (feeling). 

Contoh Latar Penelitian Content Analysis: 

Latar Penelitian 

Latar penelitian ini adalah teks yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa 

Inggris SD kelas V yang merupakan bahan ajar bagi siswa, sebagai salah satu dari 

bidang studi yang wajib dipelajari oleh siswa di sekolah dasar. Adapun sasaran 

penelitian ini adalah teks tulis yang ada di dalam buku ajar bahasa Inggris SD kelas 

V yang terdiri dari 3 buku pelajaran yaitu buku Basic English for Beginners karya 

Bustaman dkk, buku kedua, let’s make friends with English karya Bambang Sugeng, 

dan buku ketiga Speed Up English karya Rita Kuniawan dkk. 

Pemilihan teks dalam buku bahasa Inggris kelas V di atas, berdasarkan 

observasi peneliti bahwa buku terbitan yang paling banyak digunakan di sekolah 

dasar di Banten. Selain itu, buku pelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar 

mempunyai peranan penting, karena buku pelajaran ini menjadi dasar atau pondasi 



utama anak ketika kali pertama memelajari bahasa Inggris. Kesalahan yang dimulai 

dari awal pemelajaran. 

 

D.  Metode dan Langkah-Langkah Penelitian 

Pada bagian ini peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif dan mengemukakan alasan mengapa pendekatan ini digunakan. Juga 

dikemukakan orientasi teoritisnya, yaitu landasan berpikir untuk memahami makna suatu 

gejala, misalnya fenomenologis, kebudayaan, interaksi simbolik, etnometodologis, atau kritik 

seni (hermeneutik). Selain itu, peneliti mengemukakan jenis penelitian yang digunakan, 

apakah etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, ekologis, partisipatoris, penelitian 

tindakan atau penelitian kelas.Selanjutnya menentukan prosedur penelitian dengan 

menjelaskan langkah-langkah penelitian. 

Contoh Metode dan Langkah-Langkah Penelitian Etnografi: 

Metode Penelitian 

Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, karena 

akan mendeskripsikan karakter suatu kelompok atau masyarakat sebagai subjek yang 

diteliti.. Menurut Cresswel metode Etnografi adalah peneliti mempelajari suatu Budaya 

tertentu secara keseluruhan dalam keadaan natural dalam jangka waktu yang lama untuk 

mengumpulkan dan mengobservasi data (Creswell,. 2003: 2)
 

Menurut Emzir bahwa etnografi merupakan suatu bentuk penelitian yang berfokus 

pada makna sosiologi melalui observasi lapangan dan fenomena sosiokultural Emzir.   

Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif, 2009:.17).Dari beberapa 

metode pengumpulan data yang dilakukan, data-data yang telah terkumpul pada 

gilirannya menghasilkan tiga jenis data yakni: kutipan, uraian, dan dokumen yang 

dirangkai dalam suatu laporan berbentuk narasi (Emzir, 2008: 144-145)
 

   Contoh Langkah-Langkah Penelitian Etnografi: 

1. Observasi  

2. Wawancara,  

3. Dokumentasi dan Pustaka  

Langkah-Langkah Penelitian 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan langkah-

langkah penelitian yang diajukan Spradley, yaitu sebagai berikut: 

1) menetapkan informan yang memiliki syarat, yaitu (1) mengetahui budayanya 

dengan baik, (2) terlibat langsung, (3) menerima tindak budaya apa adanya, 

tidak akan berbasa basi, dan (4) memiliki waktu yang cukup. 



2) melakukan wawancara dengan informan secara kekeluargaan dengan 

menginformasikan tujuan etnografi yang meliputi perekaman, pencatatan 

wawancara, dan dokumentasi. Wawancara hendaknya  dilakukan secara 

alamiah sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bagi informan. 

3)  membuat catatan etnografi yang berupa laporan ringkas, laporan yang diperluas, 

atau jurnal lapangan untuk diberikan analisis dan interpretasi. Catatan 

hendaknya fleksibel dengan bahan sederhana, yang penting jelas informannya. 

4)  mengajukan pertanyaan deskriptif yang bertujuan merefleksikan konteks 

setempat. Pertanyaan diawali dengan keprihatinan, penjajakan, kerjasama, dan 

partisipasi. Prinsip penjajakan; membuat penjelasan berulang dan menegaskan 

kembali yang dikatakan informan. 

5)  melakukan analisis wawancara etnografi, yaitu yang dikaitkan dengan simbol 

dan makna yang disampaikan informan. Tugas peneliti adalah memberi sandi 

simbol-simbol budaya serta mengidentifikasi aturan-aturan penyandian. 

6)  membuat analisis domain, yakni peneliti membuat istilah pencakupan tentang 

apa yang dinyatakan informan. Istilah domain harus memiliki hubungan 

semantis yang jelas. 

7)  mengajukan pertanyaan struktural, yakni bertujuan untuk melengkapi 

pertanyaan deskriptif. 

8)   membuat analisis taksonomi, yakni memfokuskan pertanyaan yang telah 

diajukan. 

9)   mengajukan pertanyaan yang kontras, yaitu untuk mencari makana yang 

berbeda. 

10)  membuat analisis komponen, yakni dilakukan pada saat kita telah berada di 

lapangan. Hal ini untuk menjaga fleksibilitasnya data, yang memungkinkan 

tambahan data melalui wawancara ulang dengan informan. 

11)  menemukan tema-tema budaya, yang merupakan puncak analisis etnografi. 

12) menulis etnografi, yakni membuat karya tulis berdasarkan dari hasil penelitian. 

Menulis etnografi dilakukan secara deskriptif dengan bahasa yang lugas dan 

jelas. 

Contoh Metode dan Langkah-Langkah Penelitian Content Analysis: 

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

teknik analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah penelitian sebagai 

berikut: (a) penentuan fokus, (b) pengajuan pertanyaan penelitian, (c) pengumpulan 

data, (d) keabsahan data, dan (e) penganalisisan, pembahasan/penginterpretsian 

temuan penelitian (William Wiersma, 1991. 86.)   

 



E.  Data Dan Sumber Data 

Pada bagian ini, dikemukakan jenis data,  sumber data, dan teknik pengambilan sampel. 

Uraian mengenai data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang 

dijadikan subjek dan informan, bagaimana ciri-ciri subjek dan informan itu, dan dengan cara 

bagaimana menjaring data, sehingga dapat dijamin kredibilitasnya. Dalam penelitian 

kualitatif, tujuan pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak 

mungkin, bukan untuk melakukan generalisasi. Pengambilan sampel dikenakan pada situasi, 

subjek, informan, dan waktu. 

Contoh Data dan Sumber Data Penelitian Etnografi: 

Data dan  Sumber Data 

Data dari penelitian ini adalah peristiwa kegiatan sehari-hari warga Masyarakat 

Baduy menggunakan undak-usuk bahasa Sunda dalam sastra lisan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dikategorikan menjadi tiga, 

yaitu: (1) peristiwa yaitu proses pemerolehan atau pewarisan undak-usuk bahasa Sunda 

dalam sastra lisan kepada para generasi muda masyarakat Baduy, (2)  Informan, yaitu: 3 

puun, Jaro tujuh, Jaro dua belas, Jaro Tangtu dan Jaro dangka, Jaro kaadatan dan Jaro 

pamarentah, sebagaian warga masyarakat Baduy dan para generasi muda masyarakat 

Baduy, (3) dokumen; Informasi lisan yang berkaitan dengan proses pemertahanan atau 

pewarisan undak-usuk bahasa Sunda dalam sastra lisan  kepada para generasi muda 

masyarakat Baduy. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan 

dibantu data-data di lapangan.  

Contoh Data dan Sumber Data Penelitian Content Analysis: 

 Sumber data penelitian ini adalah teks yang terdapat dalam buku pelajaran yaitu buku 

Basic English for Beginners karya Bustaman dkk, buku kedua, let’s make friends with 

English karya Bambang Sugeng, dan buku ketiga Speed Up English karya Rita 

Kuniawan dkk. 

Data penelitian ini adalah teks karya penulis Indonesia yang dipilih berdasarkan 

keterpenuhan syarat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Korpus data penelitian 

berupa kumpulan teks dalam buku bahasa Inggris  SD kelas V yang memiliki ciri dan 

karakteristik hasil penulis Indonesia serta berlatar belakang asli konteks dan budaya 

Indonesia. 

F.  Teknik Analisis Data 

Diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis tentang transkripsi 

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan 

temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis 

data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang 

dilaporkan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama dan setelah 

pengumpulan data. 

 

Contoh Teknik Analisis data Penelitian Etnografi: 



Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian etnografi, analisis data dilakukan secara langsung 

di lapangan bersama-sama dengan pengumpulan data.  

1. Analisis Domain 

2. Analisis Taksonomi 

3. Analisis Komponen 

4. Analisis Tema Budaya 

Contoh Teknik Analisis data Penelitian Content Analysis (dalam hal ini masuk kedalam 

Instrumen Penelitian): 

 

Sesuai dengan ciri penelitian kualitatif, proses pengumpulan data, pengkodean data, 

penganalisisan data, dan penginterpretasian data dapat berlangsung sejak awal penelitian 

dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang menjadi instrumen penelitian ini 

adalah peneliti sendiri. Untuk menjamin keakuratan data peneliti menggunakan tabel 

dalam proses analisis kerja berdasarkan analisis kerja berdasarkan subfokus penelitian. 

G.  Pengecekan Keabsahan Data 

Pada bagian ini memuat tentang usaha peneliti untuk memeperoleh keabsahan 

temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang sah, perlu ditelitikredibilitasnya 

dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi 

yang mendalam, triangulasi menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori, 

pembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil, dan pengecekan 

anggota. 

Contoh Pengecekan Keabsahan Data Etnografi: 

Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data 

1.  Kredibilitas 

a. Perpanjangan Keikutsertaan,   

b. Ketekunan Pengamatan 

c.Triangulasi 

d. Review Informan Kunci 

2. Dependenbilitas 

3. Transferbilitas  

4. Konfirmabilitas 

5. Auditing 



Contoh Pengecekan Keabsahan Data Content Analysis: 

Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data 

1.  Kredibilitas 

a. Perpanjangan Keikutsertaan,   

b. Ketekunan Pengamatan 

c.Triangulasi 

d. Review Informan Kunci 

2. Dependenbilitas 

3. Transferbilitas  

4. Konfirmabilitas 

5. Auditing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Sistematika dan Isi Penelitian Pengembangan Model 

1. Sistematika 

BAB 1 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Penelitian 

C. Rumusan Masalah 

FORMAT PROPOSAL TESIS PENELITIAN KUALITATIF 

BAB  I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Penelitian 

C. Rumusan Masalah 

D. Kegunaan Penelitian 

BAB II  KAJIAN TEORETIK 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Latar Penelitian 

D. Metode dan Langkah_langkah Penelitian 

F. Data dan Sumber Data 

G. Teknik Analisis Data 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

1. Kredibilitas 

2. Transferabilitas 

3. Dependabilitas 

4. Konfirmabiliti 

 



D. Kegunaan Hasil Penelitian 

 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

A. Konsep Pengembangan Model 

B. Konsep Model yang Dikembangkan 

C. Kerangka Teoretik 

D. Rancangan Model 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Karakteristik Model yang Dikembangkan 

D. Pendekatan dan Metode Penelitian 

E. Langkah-langkah Pengembangan Model 

1. Peneltian Pendahuluan 

2. Rancangan Pengembangan Model 

3. Validasi, Evaluasi, dan Revisi Model 

4. Implementasi Model 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Pengembangan Model 

1. Hasil Analisis Kebutuhan 

2. Model Draft 1 

3. Model Draf 2  

4. Model Draft 3  

5. Model Final 

B. Kelayakan Model (teoretik dan empirik) 

C. Efektivitas Model (melalui uji coba) 

D. Pembahasan 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

B. Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP 

2. Penjelasan 



BAB 1 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Latar belakang masalah penelitian pengembangan model memuat apa, mengapa, dan 

bagaimana serta untuk apa model dikembangkan. Untuk menjawab pertanyaan apa? Peneliti 

memaparkan latar belakang permasalahan berupa fakta yang memberikan informasi bahwa 

model yang dilaksankan belum efektif mencapai tujuan berdasarkan hasil pendahuluan. 

Untuk menjawab pertanyaan mengapa? Peneliti dapat melihat kesenjangan yang terjadi 

antara model yang digunakan dengan model yang ideal. Untuk menjawab pertanyaan 

bagaimana dan untuk apa model dikembangkan? Peneliti dapat memaparkan model yang 

akan ditawarkan dan penggunaanya bagi yang berkepentingan. 

Contoh: 

BAB I menguraikan latar belakang dimana survey oleh penulis menunjukan bahwa 

banyak Anak Berbakat Intelektual (ABI) di sekolah-sekolah pelaksana RSBI (misalnya: 

SLTP Negeri 1 Serang, SMP Al-Azhar 11 Serang, SMP Al-Ijah) yang belajar bahasa 

Inggris dengan materi reguler yang bagi mereka mudah; nilai rata-rata Bahasa Inggris. 

Mereka 7 s.d. 8, Sementara siswa lain 6 s.d. 7. Menurut penulis, kelebihan Bahasa 

Inggris siswa akselerasi dari kelas reguler karena kelas kecil, guru yang “qualified” kelas 

homogen, materi terlalu gampang (sama dengan kelas reguler). Model bahan ajar untuk 

ABI berpedoman pada: kurikulum nasional, berdeferensiasi, berbasis kompetensi. Materi 

yang digunakan sekarang: rumusan tujuan pembelajaran kurang jelas, terlalu gampang, 

tidak berbeda secara signifikan dengan materi kelas reguler, tidak mencerminkan 

kurikulum berdeferensisasi. 

A. Fokus Penelitian 

Peneliti menuliskan fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang 

ada dan dinyatakan dalam bentuk pernyataan. 

Contoh:  

Belum ada model bahan ajar Bahasa Inggris yang dapat memfasilitasi ABI 

untuk mempelajari keterampilan Bahasa Inggris dan guru kesulitan mencari 

bahan ajar yang relevan. 

B. Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah berkaitan dengan model yang akan 

dikembangkan, beorientasi pada teori pengembangan model yang dinyatakan dalam 

kalimat pertanyaan. Perumusan masalah merupakan usaha untuk mengemukakan 

permasalahan-permasalahan yang tanyakan dalam peneltian secara eksplisit. 

Pertanyaan iini akan dijawab melalui pengembangan model. 

Contoh Rumusan Masalah: 

1) Bagaimanakah disain bahan ajar yang relevan dengan ABI? 

2) Bagaimanakah isi materi pelajaran yang relevan bagi ABI? 



3) Bagaimanakah kesesuaian antara latihan dan tujuan pembelajaran Bahasa 

Inggris bagi ABI yang relevan dengan kurikulum Bahasa Inggris? 

4) Bagaimanakah persepsi siswa terhadap produk akhir bahan ajar? 

5) Bagaimanakah persepsi guru terhadap produk akhir bahan ajar? 

 

C. Kegunaan Penelitian 

Peneliti mendeskripsikan kegunaan penelitian pengembangan model untuk 

memberikan solusi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan pengguna dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan. 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

A. Konsep Pengembangan Model 

Peneliti membahas konsep teori yang mendasari pengembangan model yang ada dengan 

menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing teori. Peneliti juga menjelaskan 

relevansi model yang dipilih dengan konsep model yang akan dikembangkan. Selanjutnya, 

peneliti menguraikan langkah-langkah model yang akan dikembangkan. 

Contoh: 

Kajian teoretis, analisis, dan disain model. Secara rinci, bab ini menguraikan 

berbagai model pengembangan bahan ajar, kunci pengembangan produk (produk 

pengajaran diperlukan, uji coba dan revisi, produk bermanfaat). Bab ini juga menguraikan 

teori efektifitas bahan ajar, pengajaran Bahasa Inggris sebagai Teaching English For 

Foreign Language (TEFL), ABI, kurikulum berdiferensiasi, asumsi dasar: 1) model 

pengajaran yang tepat berdasarkan analisis yang tepat akan memberikan hasil yang 

memuaskan; 2) materi yang tepat memberi nuansa atau iklim belajar yang baik; 3) 

domain kognitif yang diharapkan adalah domain yang menuntut proses pemikiran tinggi; 

analisis, sintesis, evaluasi, transformasi, implikasi semua ini milik ABI yang mempunyai 

kecerdasan cemerlang. 

B. Konsep Model yang Dikembangkan 

Peneliti mendeskripsikan konsep yang mendasari pengembangan model. Setiap model 

dikembangkan berdasarkan paradigm atau teori tertentu. Untuk tesis, minimal 5 (lima) 

rujukan konsep. Setelah mendeskripsikan dan menganalisis beberapa konsep, peneliti 

melakukan sintetis untuk menentukan konstruk atau konsep peneliti tentang model yang akan 

dikembangkan. 

C. Kerangka Teoretik 

 Peneliti menuliskan kerangka teoretik diawali dengan mendeskripsikan beberapa 

model yang ada dengan mengungkapkan kelebihan, kelemahan, dan perbedaan dengan 

model yang akan dikembangkan peneliti. Kemudian, peneliti melakukan keefektivan 

model yang akan dikembangkan sampai akhirnya peneliti menentukan pilihan model 

yang akan dikembangakan atas dukungan teori. Apabila model yang akan digunakan 

diadaptasi dari model yang sudah ada, maka perlu dijelaskan alasan memilih model 

tersebut untuk diadaptasi/dikembangkan, komponen-komponen yang disesuaikan, dan 

kaitan antarkomponen yang terlibat dalam pengembangan. 



D.  Rancangan Model 

Peneliti menyajikan rancangan atau desain model dalam bentuk bagan (flowchart) 

disertai penjelasan alur yang ada pada bagan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Peneltian 

  Peneliti mendeskripsikan tuujuan yang ingin dicapai sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan penelitian pada rumusan masalah. Satu pertanyaan penelitian memiliki satu tujuan 

penelitian. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti mendeskripsikan di mana lokasi penelitian dilakukan dan waktu yang digunakan 

selama penelitian mulai dari penyusunan rencana penelitian (proposal) hinggga laporan 

penelitian itu selesai dilakukan. 

 

C.  Karakteristik Model yang Dikembanglan 

 Peneliti mendeskripsikan karakteristik sasaran penelitian yang digunakan sebagai 

objek dalam pengembangan model. 

 

D.  Pendekatan dan Metode Penelitian 

Peneliti menentukan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam  

pengembangan model. 

E.  Langkah-langkah Pengembangan Model 

 

1. Penelitian Pendahuluan 

Peneliti memaparkan hasil penelitian pendahuluan berupa analisis kebutuhan (need 

assesment). Peneliti juga menjelaskan bahwa model yang dihasilkan benar-benar 

model yang sesuai dengan kebutuhan (based on need), sehingga penjelasan 

menggambarkan kebutuhan model tersebut sebagai jawaban atas kesenjangan (gap) 

antara keadaan yang seharusnya (ideal) dengan kenyataan yang ada. Dalam bagian ini 

peneliti juga menjelaskan metode peneltian yang digunakan pada studi pendahuluan. 

Peneliti juga menjelaskan instrument yang digunakan serta validasi instrument 

tersebut.  

 

 2.  Rancangan Pengembangan Model 

Validari teoretik/konstruk dilakukan dengan telaah pakar dan atau panel. Proses 

teoretis suatu konsep dimulai dari komponen evaluasi, aspek yang dievaluasi, 

indicator sampai kepada penjabaran dan penulisan butir instrumen. Peneliti 

menjelaskan pakar yang menelaah instrument, prosedur telaah dan hasil telaahnya 

secara kualitatif. Selanjutnya, peneliti menjelaskan prosedur telaah dan uji validasi 

panel secara kualitatif/kuantitatatif. 

 



  3.  Validasi, Evaluasi, dan Revisi Model 

 Peniliti menjelaskan: 

a.  Proses dan hasil validasi konsep melalui telaah pakar dan / atau panel 

b. Prosedur dan hasil uji coba model, termasuk menjelaskan sasaran uji coba model  

c. Prosedur dan hasil evaluasi berdasarkan data uji coba dengan mejelaskan 

    teknik dan criteria evaluasi yang digunakan  

d. Bagian – bagian atau komponen model yang harus direvisi  

e. Produk model yang telah direvisi 

   

  Selanjutnya pada bagian ini, peneliti juga harus menjelaskan tentang 

telaah, uji coba kepada kelompok kecil, dan uji coba kepada kelompok besar  

 

1) Telaah Pakar (Expert Judgement) 

Peniliti menjelaskan prosedur dan hasil telaah pakar yang dilakukan oleh para 

pakar yaitu untuk mencermati model yang telah dihasilkan, kemudian mereka 

diminta untuk memberikan masukan tenteng model tersebut. Berdasarkan 

masuka dari para pakar, model tersebut direvisi. Para pakar yang sejak awal 

sudah terlibat itulah yang diminta untuk mencermati program/ model. 

 

2) Uji coba kepada kelompok kecil (Small Group Try-Out) 

Peneliti menyajikan prosedur dan hasil uji coba pada kelompok kecil, misalkan 

kumpulkan sekitar 10 hingga 15 responden (yang dianggap memiliki 

karakteristik yang sama dengan peserta didik yang akan menjadi target sasaran 

program atau (main audience ) untuk mengamati tayangan program, kemudian 

mereka diminta memberikan komentar/masukan tentang program yang 

dikembangkan, berdasarkan masukan –masukan dari small group ini program 

direvisi. Sebagai contoh jika yang menjadi sasaran utamanya anak–anak usia 

SD, maka uji coba program juga diberikan kepada siswa SD. 

 

3) Uji  coba kepada kelompok besar (Field Try-out) 

Peneliti menjelaskan prosedur dan hasil uji coba lapangan. Isi penjelasan adalah 

dilakukan kepada sejumlah responden yang banyak dengan subjek yang lebih 

heterogen.kalau uji coba kepada para pakar dan kelompok kecil bisa dilakukan 

oleh pihak internal yang terlibat dalam kegiatan penelitian perkembangan, maka 

uji coba lapangan sebaiknya dilakukan oleh pihak luar. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjaga objektifitas dari kesimpulan yang dihasilkan. Masukan dari hasil 

uji coba lapangan inilah yang menjadi dasar terakhir bagi pebaikan dan 

penyempurnaan produk. Setelah perbaiki sesuai masukan dari lapangan, maka 

produk dianggap final dan siap untuk diimplementasikan 

 

 

4)  Implementasi Model  

Peneliti menjelaskan bagaimana mengimplementasikan model yang dianggap 

final. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi model, maka perlu 

dilakukan evaluasi, baik evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif. Pada 

bagian ini, peneliti harus menjelaskan metode dan instrumen yang digunakan 

untuk menguji kelayakan dan keefektifan model dengan menyertakan teknik 

pengujian validasi instrumen serta dimungkinnkan melakukan pengujian 

hipotesis, maka uji statistik yang  digunakan untuk menguji model tersebut 

dijelaskan pada bagian ini. 



 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengembangan Model  
 

Penelitian menjelaskan secara mendalam, analisis tenteng proses model yang telah 

dikembangakan secara naratif. Hasil penelitian dideskriptifkan dalam subjudul yang memuat 

hal-hal yang tercantum pada tujuan penelitian, untuk menggambarkan bahwa hasil penelitian 

ini dapat menguji efektivitas model.  

 Penyajian hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan pemberian gambaran 

lokasi penelitian dan karakteristik responden. Dilanjutkan dengan model yang dihasilkan dan 

hal – hal yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menyajikan hasil 

penelitian pengembangan dengan menjelaskan proses pengembangan dari draft pertama 

sampai model final. Hasil penelitian dilengkapi dengan manual atau petunjuk penggunaan 

model yang dihasilkan. 

 

B.  Kelayakan Model 

 

C. Efektivitas Model  

 

Peneliti menjelaskan proses dan hasil evaluasi keefektifan model berdasarkan data pada 

saat implementasi model dengan menggunakan criteria evaluasi. Pada bagian ini 

dimungkinkan adanya uji hipotesis, terutama jika kriteria yang digunakan adalah norma 

dengan menggunakan desain eksperimen, maka hasil pengujian persyaratan analisis statistik 

dan hasil pengujian hipotesis untuk menguji efektivitas model dijelaskan pada bagian ini. 

 

D.  Pembahasan 

 

 Peneliti membahas mengenai faktor pendukung dan penghambat, baik dalam 

pengembangan model maupun dalam implementasi dan diseminasi model. Kekuatan dan 

kelemahan model yang dihasilkan, dibahas dan disajikan secara rinci pada bagian ini.  

 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Peneliti mengemukakan simpulan penelitian yang mencakup model yang dihasilkan, 

serta kelayakan dan keefektifan penggunaan model tersebut. 

B Saran-saran  

Peneliti menyampaikan saran dalam mengembangkan model-model pendidikan dan 

pembelajaran apa yang didapat ditempuh melalui pendekatan penelitian pengembangan. 

Pengajuan saran dalam bagian ini diarahkan ke tiga sisi, yaitu saran untuk keperluan pemanfaatan 

produk, saran untuk diseminasi produk ke sasaran yang lebih luas, dan saran untuk keperluan 

pengembangan lebih lanjut. Setiap saran hendaknya didasarkan pada hasil kajian terhadap 

produk seperti yang telah dibahas dalam butir sebelumnya. Pengungkapannya hendaknya 

menggunakan pernyataan-pernyataan yang jelas dan diusahakan agar saran yang satu secara 

eksplisit berbeda dari saran lainnya. Argumentasi juga perlu disertakan dalam setiap saran yang 

diajukan.  

DAFTAR PUSTAKA  



 Peneliti menulis sejumlah nama pengarang berikut judul buku yang telah dikutip pada 

isi tesis dengan menggunakan kaidah penulisan ilmiah. 

 

LAMPIRAN  

Lampiran sebaiknya hanya berisi dokumen penting yang secara langsung perlu disertakan 

dalam sebuah tesis, misalnya ringkasan analisis data penelitian dan salinan (fotokopi) surat ijin 

penelitian. Dokumen lain yang berupa data mentah, misalnya, tidak perlu disertakan dalam 

lampiran tesis 

Untuk mempermudah pemanfaatannya, setiap lampiran harus diberi nomor urut lampiran 

dengan menggunakan angka Arab. Pencantuman nomor lampiran dalam tubuh tulisan tesis harus 

sesuai dengan urutan penyajian dalam teks. Suatu nomor lampiran merupakan kelanjutan dari 

nomor urut dalam tubuh tulisan sebelumnya. 

 Contoh: 

 Lampiran 1. Instrumen 

 Lampiran 2. Model 

 Lampiran 3. Buku Penjelasan. 

 

RIWAYAT HIDUP 

Riwayat hidup penulis tesis hendaknya disajikan secara naratif. Hal-hal yang perlu dimuat 

dalam riwayat hidup adalah nama lengkap penulis, tempat dan tanggal lahir, riwayat pendidikan, 

pengalaman berorganisasi, dan informasi tentang prestasi yang pernah diraih selama belajar di 

perguruan tinggi ataupun pada waktu duduk di bangku sekolah dasardan sekolah menengah. 

Mahasiswa yang sudah berkeluarga dapat mencantumkan nama istri/suami dan anak-anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Sistematika dan Isi Penelitian Tindakan 

Tesis berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas (PTK) berisi upaya peneliti dalam 

mengatasi permasalahan pembelajaran. Penelitian diawali dengan upaya mengungkapkan penyebab 

dari permasalahan pembelajaran yang dihadapi, seperti kekurang-aktifan siswa dalam kegiatan belajar, 

kesulitan siswa dalam mempelajari pokok-pokok bahasan tertentu, dan kesalahan-kesalahan konsep 

yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran yang telah lalu. Pengungkapan masalah ini kemudian 

dilanjutkan dengan upaya pemecahan masalah berupa tindakan untuk mengatasi permasalahan, 

meningkatkan kinerja guru serta kualitas proses dan hasil belajar siswa. 

Tesis berdasarkan PTK harus dilakukan secara kolaboratif. Kualitas kolaboratorsebagai 

pengamat untuk skripsi, tesis, dan disertasi menentukan tingkat kecermatan pengamatan proses 

yang terjadi dalam kelas. Tesis  yang ditulis berdasarkan PTK menjelaskan bagaimana upaya 

mengatasi permasalahan yang terjadi di suatu kelas. Tesis harus juga diuraikan lebih rinci 

bagaimana ketercapaian keberhasilan tindakannya. Pemaparan hasil harus diperkuat dengan 

pembahasan yang berupa perbandingan dengan temuan-temuan PTK lainnya ataupun penelitian 

jenis lainnya sehingga kesimpulannya sudah merupakan generalisasi dari PTKnya sendiri yang 

dibandingkan dengan dan didukung oleh penelitian-penelitian lainnya.  

FORMAT PROPOSAL TESIS PENELITIAN  PENGEMBANGAN MODEL 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Penelitian 

C. Rumusan Masalah 

D. Kegunaan Hasil Penelitian 

 

BAB II  KAJIAN TEORETIK 

A. Konsep Pengembangan Model 

B. Konsep Model yang Dikembangkan 

C. Kerangka Teoretik 

D. Rancangan Model 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Karakteristik Model yang Dikembangkan 

D. Pendekatan dan Metode Penelitian 

E. Langkah-langkah Pengembangan Model 

1. Peneltian Pendahuluan 

2. Rancangan Pengembangan Model 

3. Validasi, Evaluasi, dan Revisi Model 

4. Implementasi Model  

 



Tesis yang ditulis berdasarkan PTK dapat diupayakan salah satunya dalam bentuk 

jumlah tindakan yang diberikan sebagai upaya mengatasi masalah. Sebagai contoh, untuk skripsi 

cukup satu tindakan, misalnya penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share; 

sementara untuk tesis dapat digabungkan dua strategi pembelajaran untuk mengatasi masalah, 

misalnya melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together dengan 

penugasan menulis jurnal belajar, dan untuk disertasi dapat diberikan misalnya gabungan tiga 

tindakan yang diberikan dalam rangka penyelesaian suatu masalah, seperti penerapan pembelajaran 

dengan pendekatan kecerdasan majemuk yang dipadukan dengan lesson study dan pendidikan 

karakter untuk mengembangkan kemampuan soft skills dan hard skills mahasiswa. 

Jika PTK digunakan sebagai metode utama penelitian untuk tesis, kontribusi 

keilmuannya terletak pada Bab pembahasan. Dalam pembahasan itu, temuan PTK hams 

dibandingkan dengan temuan-temuan penelitian mutakhir sebelumnya yang termuat di jurnal-

jurnal bereputasi sehingga kontribusinya terhadap pengembangan ilmu akan tampak jelas. 

Dengan demikian, kesimpulan dirumuskan atas dasar hasil pembahasan, bukan hanya jawaban 

atas masalah penelitian. 

1. Sistematika 

BAB I PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

B.  Rumusan Masalah atau  

C    Tujuan Penelitian  

D. Hipotesis Tindakan (jika dianggap perlu) 

E . Manfaat Penelitian 

F   Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

G. Definisi Istilah atau Definisi Operasional 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A.    Pendekatan Penelitian 

B.    Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

C.   Kancah Penelitian 

D.   Subjek Penelitian 



E.    Data dan Sumber Data 

F.    Pengumpulan Data 

G.   Analisis Data, Evaluasi dan Refleksi 

H.   Prosedur Penelitian 

 

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

A.  Paparan Data 

B.  Temuan Penelitian 

a. Temuan Tiap Siklus 

b. Temuan Lengkap 

 

BAB V PEMBAHASAN 

A ………………………. 

B …………………….. 

 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

B.  Saran-saran 
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b. PENJELASAN ISI SISTEMATIKA 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan memberikan wawasan umum tentang penelitian yang dilakukan. Di bagian 

pendahuluan ini, peneliti mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

Penelitian, pemecahan masalah dan hipotesis tindakan, manfaat penelitian, ruang lingkup dan 

keterbatasan penelitian, serta definisi operasional. 

A.  Latar Belakang Masalah 

Bagian ini memuat uraian tentang permasalahan, misalnya tentang kualitas pembelajaran yang 

selama ini ditampilkan dan perlunya dilakukan perbaikan kualitas pembelajaran di sekolah atau 

kelas yang akan dijadikan kancah penelitian. Permasalahan penelitian tindakan kelas biasanya 

berkembang dari kepedulian pendidik dan/atau peneliti berdasarkan pengamatan dan refleksi terhadap 

kualitas pembelajaran. Tahapan ini disebut juga dengan tahapan refleksi awal. Dalam refleksi awal, 

peneliti, yang bermitra dengan guru, merasakan adanya masalah dalam pembelajaran yang perlu 

segera dicarikan solusinya. 

Uraian mengenai masalah menunjukkan kesenjangan antara idealisme teori dan fakta empiris 

yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Pendidik dan/atau peneliti merasa prihatin atas 

terjadinya kesenjangan, lalu timbul rasa peduli dan kehendak untuk mengurangi atau 

menghilangkan kesenjangan tersebut. Terhadap masalah itu kemudian dicari dan diidentifikasi 

hal-hal atau faktoryang menimbulkannya. Faktor-faktor penentu tersebut menjadi dasar untuk 

menentukan alternatif solusi. Pilihan solusi bagi masalah tersebut berupa tindakan konkret yang 

dapat dilakukan oleh pendidik dan peneliti secara kolaboratif. 

Uraian mengenai kesenjangan hendaknya didasarkan pada observasi yang disebutkan dengan 

jelas waktu dan tempatnya. Sedapat mungkin diuraikan juga data pendukung yang makin 

memperjelas adanya kesenjangan tersebut. Data pendukung dapat berupa nilai rerata kelas pada 

pembelajaran materi pokok sebelumnya atau data rerata kelas materi pokok yang dianggap sulit 

dibelajarkan pada beberapa kelas selama beberapa tahun sebelumnya. 

Pilihan cara pemecahan masalah perlu dideskripsikan dengan jelas dengan disertai 

argumentasi mengapa cara pemecahan tersebut dipilih. Hasil kajian teoritis dan empiris 

dikemukakan sebagai landasan pemilihan tindakan. Argumentasi untuk mendukung pilihan 

"tindakan disampaikan secara kritis, logis dan analitis, sejalan dengan teori-teori yang relevan, dan 

sebaiknya juga didukung bukti-bukti empiris (hasil penelitian terdahulu yang relevan) atas 

keefektifan tindakan yang dipilih dalam upaya penyelesaian masalah-masalah yang sama atau sejenis 

yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hasil kajian pustaka digunakan sebagai dasar 

penyusunan kerangka berpikir yang menunjukkan keterkaitan antara masalah, teori, hasil 

penelitian terdahulu yang relevan, dan pilihan tindakan. 

B.  Rumusan Masalah atau Tujuan Penelitian (pilih salah satu saja) 

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dan ditetapkan dirumuskan secara jelas, spesifik 

dan operasional, dikaitkan dengan pemilihan tindakan yang tepat dan hasil yang ingin dicapai. 

Dalam merumuskan masalah, peneliti perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang biasanya 

berlaku dari aspek substansi, aspek orisinalitas (tindakan), aspek formulasi, dan aspek teknis. Dari 

sisi aspek substansi atau isi, perlu diperhatikan bobot dan nilai permasalahan serta kegunaan atau 



manfaat pemecahan masalah melalui tindakan yang dipilih. Perlu juga dipertimbangkan nilai 

aplikatifnya untuk memecahkan masalah serupa yang dihadapi oleh guru, kegunaan metodologi 

dan kegunaan teori dalam memperkaya atau mengoreksi teori pembelajaran yang selama ini 

dianut. 

Dari sisi orisinalitas tindakan, perlu dipikirkan apakah pemecahan dengan model tindakan itu 

merupakan suatu hal baru yang belum pernah dilakukan guru sebelumnya, setidaknya di dalam 

konteks permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Moderasi persyaratan orisinalitas ini 

diperkenankan karena di dalam konteks kependidikan tidak setiap saat dapat dirancang dan 

diterapkan tindakan yang benar-benar baru. Yang lebih sering dilakukan adalah penerapan model-

model pembelajaran yang pernah digunakan sebelumnya dengan konteks pembelajaran yang 

berbeda. Dari aspek formulasi, sebaiknya masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Hendaknya daiam rumusan masalah tidak terkandung masalah dalam masalah dan tidak 

bermakna ganda, tetapi lugas menyatakan secara eksplisit dan spesifik tentang apa yang 

dipermasalahkan dan tindakan yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Dari aspek 

teknis, hal yang perlu diperhatikan adalah kelayakan masalah dan kemam-puan peneliti untuk 

melakukan penelitian dan menjawab atau memecahkan masalah yang dipilih. Disarankan agar 

peneliti memilih permasalahan yang bermakna, memiliki nilai praktis bagi guru dan semua yang 

berkolaborasi dapat memperoleh pengalaman belajar untuk pe-ngembangan keprofesionalannya. 

Tujuan PTK mengungkap permasalahan pembelajaran, mengidentifikasi penyebabnya dan 

sekaligus memberikan pemecahan terhadap masalah yang terjadi. Hal ini perlu dinyatakan 

denganfjelas sebagaimana yang diuraikan dalam bagian rumusan masalah di atas. Bedanya, 

rumusan tujuan penelitian ditulis dalam bentuk pemyataan. 

Contoh Rumusan Masalah: 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perumusan masalah penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan power poin presentasi dapat meningkatkan kemampuan 

berbicara siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Analis Kimia SMK Kimia PGRI 

Kota Serang? 

2. Apakah penggunaan power Poin Presentasi dapat meningkatkan aktifitas belajar 

berbicara siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Analis Kimia SMK Kimia PGRI 

Kota Serang?. 

3. Apakah Penggunaan metode jigsaw dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Analis Kimia SMK Kimia PGRI Kota 

Serang?. 

4.  Apakah Penggunaan metode jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar 

berbicara siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Analis Kimia SMK Kimia PGRI 

Kota Serang dengan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Sebagai suatu karya Tulis Ilmiah, penelitian tindakan kelas yang dilakukan ini 

memiliki beberapa tujuan penelitian  yang sesuai dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

 



1. Untuk  meningkatkan ketreampilan berbicara siswa Kelas XI Kompetensi 

Keahlian Analis Kimia SMK Kimia PGRI Kota Serang dengan menggunakan 

power poin.  

2. Untuk meningkatkan aktivitas belajar pada siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian 

Analis Kimia SMK Kimia PGRI Kota Serang dengan menggunakan power poin. 

3. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa Kelas XI Kompetensi 

Keahlian Analis Kimia SMK Kimia PGRI Kota Serang dengan menggunakan 

metode jigsaw. 

4. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian 

Analis Kimia SMK Kimia PGRI Kota Serang dengan menggunakan metode 

jigsaw. 

C.  Hipotesis Tindakan (Jika Dianggap Perlu) 

Hipotesis tindakan dirumuskan dengan menyebutkan dugaan mengenai perubahan yang 

akan terjadi jika suatu tindakan dilakukan. Bentuk umum rumusan hipotesis tindakan berbeda 

dengan hipotesis dalam penelitian formal. Hipotesis tindakan umumnya dirumuskan dalam bentuk 

keyakinan tindakan yang diambil akan dapat memperbaiki sistem, proses, atau hasil. 

Contoh Hipotesis Tindakan: 

1. Penggunaan power poin Presentasi dapat meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap kemampuan berbicara pada siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian 

Analis Kimia SMK Kimia PGRI Kota Serang 

2. Penggunaan power poin Presentasi dapat meningkatkan aktivitas belajar 

berbicara pada siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Analis Kimia SMK Kimia 

PGRI Kota Serang 

3. Penggunaan metode jigsaw dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa 

Kelas XI Kompetensi Keahlian Analis Kimia SMK Kimia PGRI Kota Serang 

dengan. 

4.      Penggunaan metode jigsaw dapat meningkatkan aktivitas belajar berbicara siswa 

Kelas XI Kompetensi Keahlian Analis Kimia SMK Kimia PGRI Kota Serang 

dengan. 

D.  Manfaat Penelitian 

Bagian ini menguraikan manfaat atau pentingnya penelitian terutama bagi siswa, guru, dan 

sekolah. Uraian manfaat ini berisi kelayakan masalah yang diteliti, terutama terkait dengan 

manfaatnya dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan dengan 

menerapkan tindakan yang dipilih. Manfaat penelitian tindakan dapat disampaikan untuk 

siswa, guru, sekolah, dan unsure yang terkait dengan sekolah. 

E.  Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian memaparkan keluasan cakupan penelitian. Keluasan cakupan 

penelitian dapat dibatasi dengan pembatasan kancah penelitian, misalnya terbatas dalam satu 

kelas atau beberapa kelas di sekolah tertentu atau di beberapa sekolah secara independen 

(untuk kemudian dilakukan meta analisis hasil penelitiannya oleh peneliti utama atau dengan 

membatasi banyaknya variabel yang akan dikaji. 



Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya dapat dicakup di 

dalam keluasan lingkup penelitian, tetapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural 

tertentu bukan karena keterbatasan waktu dan logistik yang dimiliki peneliti tidak dapat dicakup di 

dalam penelitian. Dalam konteks PTK, misalnya, dampak variabilitas waktu tindakan dan 

kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan adalah hal-hal yang berada di luarjangkauan 

peneliti untuk mengontrolnya. 

F.  Definisi Istilah atau Definisi Operasional 

Definisi operasional mendeskripsikan makna variabel-variabel utama yang dicakup di dalam 

penelitian. Makna yang diberikan seharusnya tidak menyimpang dari makna umum atau makna yang 

dikenal luas secara akademis. Meskipun demikian, di dalam konteks tertentu, peneliti dapat 

melakukan modifikasi seperlunya terhadap variabel-variabel tertentu untuk disesuaikan dengan 

konteks penelitian yang dilakukan. 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan 

yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambil 

data yang cocok digunakan atau mengacu kepada pengukuran suatu variabel. Definisi operasional 

dari variabel bebas memuat uraian mengenai ciri pokok tindakan yang diberikan disertai penjelasan 

bagaimana mengukur keterlaksanaan tindakannya. Definisi operasional variabel terikat memuat 

uraian mengenai masing-masing hal yang hendak ditingkatkan dan cara mengukurnya. 

Contoh Definisi Operasional: 

a.  Metode inkuiri  

Metode inkuiri adalah salah satu metode pembelajaran yang memungkinkan peserta 

didik mendapatkan jawabannya sendiri. Dalam metode inkuiri peserta didik diberi 

peluang untuk mencari, meneliti dan menemukan jawaban. Didalam penelitian ini, 

metode inkiri yang dimaksud adalah inkuiri terpimpin. Inkuiri ini memberikan 

pedoman berupa pertanyaan yang dibutuhkan oleh peserta didik. 

b.  Bilangan pecahan 

Bilangan pecahan adalah bilangan yang tidak utuh atau tidak bulat. Konsep bilangan 

pecahan merupakan konsep yang abstrak. Bilangan pecahan didasarkan atas 

pembagian suatu benda atau pembagian menjadi beberapa bagian yang sama. 

c.  Pemahaman 

Pemahaman adalah tingkatan yang paling rendah dalam aspek kognisi yang 

berhubungan dengan penguasaan atau mengerti tentang sesuatu. Dalam tingkatan ini 

siswa diharapkan mampu menggunakan. 

Beberapa kaidah yang relevan tanpa perlu menghubungkannya dengan ide-ide lain 

dengan segala implikasinya. indikator melipiti : 

a) Kemampuan siswa dalam memberikan contoh 

b) Kemampuan siswa dalam membuat definisi konsep nenurut pernyataan atau 

simbol yang diberikan 



c) Kemampuan siswa menggunakan konsep dalam bentuk mampu mengerjakan 

soal-soal. 

 

BAB  II METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara 

operasional yang menyangkut pendekatan penelitian, kehadiran dan peran peneliti di lapangan, kancah 

penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data evaluasi dan refleksi, dan 

tahap-tahap penelitian. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Di bagian ini dikemukakan bahwa pendekatan penelitian yang digunakan di dalam PTK 

cenderung mengarah kepada penelitian kualitatif. Hal ini perlu dikemukakan karena PTK 

memang menunjukkan karakteristik penelitian kualitatif yang cukup kuat, terutama pada 

pemaknaan apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran, baik yang terkait dengan kondisi awal 

pembelajaran maupun yang terjadi setelah diterapkannya tindakan. 

Contoh Pendekatan dan Jenis Penelitian: 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom action research) 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tindakan kelas ini berfokus pada 

upaya untuk mengubah kondisi riil sekarang ke arah kondisi yang diharapkan (oriented 

Improvement). Dalam kajian ini, penelitian tindakan dilakukan untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara dan meningkatkan aktifitas belajar siswa kelas XI Kompetensi 

Keahlian Kimia Industri SMK Kimia PGRI Kota Serang  dengan menggunakan power 

point presentation. Peningkatan pada aspek aktifitas belajar ini berimbas juga pada 

peningkatan hasil belajarnya. 

 

Peningkatan aktifitas belajar dan kemampuan berbicara diharapkan terjadi guru 

melakukan penyusunan rancangan model pembelajaran bahasa Indonesia dan 

melaksanakannya dengan menggunakan power point presentation sebagai media 

pembelajaran. 

Penelitian tindakan kelas ini dimaksudkan untuk pemecahan masalah dengan ruang 

lingkup yang tidak terlalu luas berkaitan dengan hal-hal yang dihadapi dosen sendiri 

dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Ciri-ciri penelitian tindakan 

kelas sebagaimana yang diungkapkan Maryunis (2003:113) adalah: ”diawali dengan 

adanya hal-hal yang tidak beres dalam praktek pendidikan, dan dapat juga diawali 

dengan adanya ide atau gagasan untuk melakukan perbaikan atau perubahan”. Berkaitan 

dengan penelitian ini, perubahan diarahkan pada strategi atau pendekatan pembelajaran 

yang peneliti lakukan sendiri pada kegiatan pembelajaran di kelas. 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji permasalahan yang 

menyangkut prilaku seseorang atau kelompok tertentu disatu lokasi tertentu dengan 

penelaahan yang teliti terhadap suatu perlakuan dan mengkaji sampai sejauh mana 

dampak perlakuan itu dan menghilangkan aspek-aspek negatif dari pelaku yang sedang 

diteliti. Soedarsono (2001:3) menjelaskan penelitian tindakan kelas merupakan “suatu 

proses dimana dosen dan mahasiswa menginginkan terjadinya perbaikan, meningkatkan, 

dan perubahan pembelajaran dapat tercapai secara optimal”. 



 

B.  Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

Sesuai dengan karakteristik dan tujuan PTK, peneliti adalah pihak yang merasakan adanya 

masalah yang perlu diselesaikan. Jika peneliti adalah pengampu kelas atau pelajaran yang menjadi 

kancah penelitian, maka dialah orang pertama yang dapat merasakan adanya masalah dan paling 

berkepentingan dengan pemecahan atau diperolehnya jawaban atas masalah tersebut. Peneliti 

yang datang dari luar kancah penelitian harus mengakrabkan, bahkan menyatukan dirinya dengan 

kancah penelitian tersebut. Diperlukan waktu yang cukup panjang untuk hal ini. Lagi pula, peneliti 

dari luar kancah penelitian hanya dapat melakukan penelitian dengan berkolaborasi dengan guru 

atau "pemilik" kancah penelitian yang sebenarnya. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di dalam kancah 

penelitian secara (hampir) terus-menerus dalam waktu yang cukup panjang sangatlah penting artinya 

agar dapat menghayati apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

C.  Kancah Penelitian 

Uraian mengenai kancah penelitian hendaknya lengkap dan jelas. Jika dilaksanakan di suatu 

kelas di sekolah tertentu, informasi tentang kancah penelitian hendaknya mencakup kelas, nama 

dan alamat sekolah tempat penelitian, serta karakteristiknya. 

Subjek Penelitian.  Di bagian ini diuraikan secara lengkap identitas dan karakteristik subjek 

penelitian. Subjek penelitian mewakili kelompok individu siswa, yang hendak dikenai tindakan 

dalam konteks PTK yang akan diterapkan. Jumlah, komposisi, dan ciri-ciri lain yang relevan dari 

subjek penelitian perlu diuraikan dengan jelas di dalam bagian ini. Hal ini penting dilakukan 

karena dampak atau keefektifan tindakan hanya bermakna apabila dipaparkan dalam konteks yang 

ada, termasuk yang terkait dengan karakteristik subjek penelitian. 

D.  Data dan Sumber Data 

Pada bagian ini diuraikan dengan jelas jenis data yang hendak dikumpulkan, sumber datanya 

dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Data yang lazimnya dikumpulkan 

dalam PTK adalah data tentang proses pembelajaran, termasuk interaksi guru siswa dan siswa-siswa 

jika relevan jika diperlukan sebelum dan sesudah dilakukan tindakan dan data mengenai hasil 

belajar siswa. Sumber data juga perlu diidentifikasi dengan jelas. Sumber data utama biasanya 

adalah siswa sebagai kumpulan individu atau kelompok, karena merekalah yang secara logis dan 

tradisional akan menampilkan perubahan yang terjadi akibat penerapan tindakan. Sumber data 

yang lain adalah guru dan dalam hal tertentu juga kepala sekolah dan staf sekolah yang lain. Perlu 

diingat dan diperhatikan bahwa pendidik bukanlah objek penelitian. Sebagai sumber data, 

informasi dari pendidik yang paling diperlukan adalah persepsinya terhadap dampak tindakan 

yang dirasakan di dalam konteks pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik. Di sisi lain, harus tetap 

diingat bahwa pendidik juga bisa berfungsi sebagai peneliti: peneliti utama atau peneliti mitra. 

Selain sumber data aktif yang terdiri dari pendidik, siswa dan personel lain, konteks dan situasi 

lingkungan perlu dilukiskan dengan cukup jelas agar dari data yang diperoleh dapat 

dikembangkan simpulan-simpuian yang bermakna. 

 

 



E.  Pengumpulan Data 

Di bagian ini diuraikan langkah-iangkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data. 

Informasi yang diperiukan mencakup bagaimana data dikumpulkan, siapa yang melakukan, 

instrumen yang digunakan, dan urutan pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data tentang 

proses dan interaksi pembelajaran biasanya dilakukan observasi, untuk data pandangan dan sikap 

siswa terhadap tindakan yang dilakukan digunakan kuesioner, dan untuk data hasil belajar digunakan 

tes dan cara-cara asesmen yang lain. Jika tindakan dilakukan untuk jangka waktu yang panjang, 

dapat digunakan portofolio sebagai cara asesmen proses dan hasil belajar. 

Contoh Pengumpulan Data: 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Sedangkan instrument penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah untuk diolah atau dianalisis. 

Beberapa instrumen pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Dalam pengertian psikologik, observasi atau pengamatan adalah merupakan seluruh 

kegiatan pengamatan terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi 

observasi dapat dilakukan dengan penciuman, penglihatan, pendengaran, peraba dan 

pengecap. Pengamatan dengan menggunakan indra disebut pengamatan langsung. 

Dalam penelitian observasi dapat dilakukan dengan menggunakan tes, kuesioner, 

rekaman gambar, rekaman suara dan lain-lain. 

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, 

a.  Observasi non sistematis, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat 

dengan tidak memakai instrument pengamatan. 

b.  Observasi sistematis, dilakukan oleh pengamat dengan memakai  instrument 

pengamatan. Dalam hal ini instrument yang dipakai dapat berupa daftar jenis 

kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati sehingga pengamat tinggal 

memberikan tanda  pada kolom tempat peristiwa muncul. 

 

2. Wawancara 

Wawancara atau kuesioner lisan adalah merupakan dialog yang dilakukan  oleh   

pewawancara kepada responden untuk menggali informasi.  Secara fisik , 

wawancara dapat dibedakan menjadi 2 yaitu, 

a)  Wawancara terstruktur: Terdiri dari daftar pertanyaan dimana pewawancara 

tinggal memberikan tanda (tick mark) pada pilihan jawaban yang telah 

disediakan. Dalam hal ini menjadi seperti kuesioner, bedanya bahwa 

responden berhadapan langsung dengan pewawancara sehingga jika ada hal 

yang tidak dimengerti dapat ditanyakan dan pewawancara dapat mengecek 

secara langsung kelengkapan jawaban responden. 



b)   Wawancara tidak terstruktur: adalah interview yang dilakukan secara bebas 

oleh pewawancara, namun pewawancara tetap mengacu pada data atau 

informasi apa yang diperlukan. Dalam hal ini pewawancara juga dapat 

menggunakan pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal apa 

yang perlu ditanyakan. 

Melakukan wawancara bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Dalam hal ini 

pewawancara harus menciptakan suasana santai tapi serius sehingga pihak yang 

diwawancarai mau menjawab pertanyaan dengan jujur. 

 

3. Angket 

Angket atau Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner dapat dibedakan  atas 

beberapa jenis tergantung dengan sudut pandang tertentu, Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan angket terbuka dimana jawaban setiap siswa untuk menjaring 

data tingkat motivasi mereka dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia 

dengan menggunakan media komputer berbasis power point presentation. 

 

4. Tes 

Tes merupakan serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur 

pengetahuan, ketrampilan, intelegensia atau kemampuan yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok.Ditinjau dari sasaran atau objek yang dievaluasi, maka dibedakan 

adanya beberapa macam tes atau alat ukur lain. 

a) Tes kepribadian atau personality test, yaitu test yang digunakan untuk 

mengungkap kepribadian seseorang. Hal yang diukur bias self concept, 

kreativitas, disiplin, kemampuan khusus dan sebagainya. 

b) Tes sikap atau attitude test, yang sering juga disebut dengan istilah skala sikap, 

yaitu alat yang digunakan untuk mengukur berbagai sikap seseorang. 

c) Tes minat atau measurement of interest, adalah tes yang digunakan untuk 

menggali minat seseorang terhadap sesuatu. 

d) Tes prestasi atau achievement test, yaitu test yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Berbeda dengan tes yang 

lain yang langsung menguji individu, maka tes prestasi dilakukan dengan 

terlebih dahulu memberikan  pengetahuan atau ketrampilan tertentu yang ingin 

diujikan. Misal untuk mengetahui efektifitas suatu pelatihan karyawan dilakukan 

dengan cara memberikan pelatihan terdahulu, kemudian setelah pelatihan selesai 

karyawan diuji (tes) untuk mengetahui apakah pelatihan tersebut dapat mencapai 

tujuan (sasaran) dari pelatihan tersebut. 

e) Beberapa tes lain, misalnya,  tes intelegensia, tes bakat dll. 

Dalam menggunakan metode tes, peneliti menggunakan instrument berupa soal-

soal tes, dan soal tes terdiri dari banyak butir tes dipakai untuk mengukur hasil 

belajar bahasa indonesia setelah mengikuti satu siklus tindakan. 

 



F.  Analisis Data, Evaluasi dan Refleksi 

Pada bagian ini diuraikan bagaimana analisis data, evaluasi dan refleksi dilakukan. Informasi 

yang biasa dipaparkan adalah waktu analisis data, siapa yang melakukan analisis, langkah-iangkah 

atau prosedur analisis data, dan teknik yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut. Perlu 

diingat bahwa analisis data PTK cenderung mengikuti cara analisis data kualitatif: sangat 

mementingkan makna yang dapat dikembangkan dari data yang ada, yang terkait erat dengan 

konteks dan dinamika pembelajaran yang terjadi saat data dikumpulkan. Prosedur statistik tertentu 

dapat digunakan apabila memang benar-benar diperlukan. 

Evaluasi terutama mengacu kepada keefektifan tindakan dan kesesuaian dampak tindakan 

dengan apa yang diharapkan peneliti. Jika tindakan yang dilaksanakan diniiai belum seefektif yang 

diharapkan dan dampak yang ditimbulkan belum memenuhi harapan, peneliti mencoba mencari 

jawaban mengapa hal tersebut terjadi. Selanjutnya, peneliti merenungkan tindakan-tindakan 

perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keefektifan tindakan, dengan harapan 

dampaknya akan lebih baik dari dampak tindakan sebelumnya. 

G.  Prosedur Penelitian 

Bagian ini menguraikan bagaimana semua langkah penelitian dirangkai menjadi suatu prosedur 

penelitian yang utuh, dimulai dari perencanaan atau persiapan tindakan yang dilakukan dalam 

rangka pelaksanaan penelitian. Beberapa hal perlu direncanakan secara baik, antara lain: (a) 

membuat skenario pembelajaran yang berisikan langkah-iangkah kegiatan dalam pembelajaran di 

samping bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan, (b) mempersiapkan sarana pembelajaran 

yang mendukung terlaksananya tindakan. Sarana pembelajaran ini dapat berupa, misalnya, perangkat 

Lembar Kerja Siswa (LKS), (c) mempersiapkan instrumen penelitian, misalnya untuk pengumpulan 

data tentang proses; kegiatan, dan hasil pembelajaran, dan (d) melakukan simulasi pelaksanaan 

tindakan dan menguji keterlaksanaannya di lapangan. Selanjutnya diuraikan pula bagaimana 

rencana pelaksanaan tindakan, rencana observasi, dan analisis data, evaluasi dan refleksi. 

 

Contoh Prosedur Penelitian: 

Penelitian tindakan ini dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh 

Kemmis dan Mc Taggart (1988:47), yaitu:”action reseach is cyclic process of planning, 

action, observation, and reflection”, atau model yang berdasarkan pada suatu siklus 

spiral yang terdiri dari empat komponen, yang meliputi: (1) rencana tindakan (planning), 

(2) pelaksanaan (action), (3) observasi (observtion), (4) refleksi (reflection). 

 

Uraian langkah/tahapan penelitian tindakan kelas di atas diperlihatkan secara visual 

pada gambar  berikut  di bawah ini.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.1 Siklus PTK Kemmis dan Mc Taggart (1988:47) 

 

Penjelajasan dari gambar 7.1 di atas adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan (Plan) 

Pada tahap perencanaan ini dimulai dari penemuan masalah sampai akhirnya 

ditentukan rencana tindakan kelas. Secara terperinci langkah-langkah pada tahapan ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Penemuan masalah di lapangan 
Melalui pra-survei peneliti berupaya untuk mendapatkan masalah apa yang 

dihadapi di dalam kelas, terutama dalam hal pembelajaran bahasa Indonesia. Data 

digali dari wawancara dengan guru yang mengajar bahasa Indonesia maupun 

melalui pengamatan di lapangan. 

b) Pemilihan masalah 
Berbagai permasalahan yang diperoleh untuk selanjutnya difokuskan pada suatu 

permasalahan yang perlu diprioritaskan untuk mendapatkan pemecahan masalah, 

dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar dan keterampilan berbicara siswa 

kelas XI kompetensi keahlian kimia industri SMK kimia PGRI Kota Serang  

dengan menggunakan media komputer berbasis power point presentation dan 

Model Pembelajaran Jigsaw. 

c) Perumusan hipotesis tindakan. 
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk dicarikan 

pemecahannya, maka peneliti merumuskan hipotesis tindakan, yakni: 

 

(1) Apakah penggunaan penggunaan power poin presentasi dapat meningkatkan  

(2) keterampilan berbicara siswa Kelas XI kompetensi keahlian analis kimia 

SMK Kimia PGRI Kota Serang?    

(3)   Apakah penggunaan penggunaan power poin presentasi dapat meningkatkan 

aktivitas belajar pada siswa Kelas XI kompetensi keahlian analis kimia SMK 

Kimia PGRI Kota Serang?. 



(4) Apakah penggunaan penggunaan model pembelajaran jigsaw dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian 

Analis Kimia SMK Kimia PGRI Kota Serang?    

(5) Apakah penggunaan penggunaan model pembelajaran jigsaw dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas XI kompetensi keahlian analis 

kimia SMK Kimia PGRI Kota Serang?. 

d) Rancangan pemecahan masalah. 
Langkah-langkah pemecahan masalah antara lain: 

 

(1) Membuat Rencana Pelaksanan Pembelajaran (RPP) sebagai rencana tindakan 

atas dasar kesepakatan peneliti dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

sebagai praktisi. 

(2) Menyampaikan pengarahan dan rambu-rambu kepada guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia sebagai praktisi agar dalam melaksanakan tindakan sesuai 

dengan RPP yang sudah dirancang. 

 

2. Pelaksanaan tindakan (Action) 

Pelaksanaan tindakan di kelas didasarkan rencana perlakuan yang dituangkan pada 

RPP yang telah disusun. Oleh karena itu, pelaksanaan tindakan diupayakan tidak 

menyimpang dari rencana perlakuan. 

3. Observasi (Observ) 

Pada saat tindakan berlangsung, peneliti dibantu kolaborator melaksanakan observasi 

dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Pengamatan dilakukan dengan 

cermat dari awal hingga akhir pembelajaran berlangsung. Selain mencatat data yang 

ada, peneliti dan kolaborator juga memberikan catatan atas berbagai masalah yang 

dijumpai dengan menggunakan catatan lapangan. Catatan lapangan  berupa aktivitas 

belajar siswa juga dilihat juga dengan hasil belajar siswa.  

 

4. Refleksi (Reflect) 

Hasil observasi kelas, rekaman data, maupun catatan lapangan dan data nilai hasil 

belajar berupa ketercapaian indikator-indikator hasil belajar yang telah ditentukan, 

dianalisis bersama-sama dengan kolaborator yang terlibat dalam penelitian ini. 

Refleksi dilakukan pada akhir tindakan setiap siklus. Hasil analisis digunakan untuk 

merencanakan tindakan pada siklus berikutnya. Tindakan yang telah berhasil dapat 

dilanjutkan pada pembelajaran berikutnya, sedangkan tindakan yang belum berhasil 

diubah dan diperbaiki. 

 

BAB  IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

Pada bagian ini diuraikan pengamatan pendahuluan yang dilaksanakan sebelum menyusun 

proposal penelitian dan paparan data penelitian siklus pertama serta hasil observasi, 

evaluasi dan refleksi. Paparan kemudian dilanjutkan dengan perencanaan tindak lanjut, pelaksanaan, 

observasi, evaluasi dan refleksi siklus pada siklus kedua. Jika PTK dilakukan lebih dari dua siklus, 

pola pemaparan yang sama digunakan untuk siklus ketiga dan seterusnya, dengan penekanan pada 

perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penelitian pada siklus-siklus sebelumnya, 

serta dampak yang ditimbulkan dari perbaikan tersebut. 



A.  Pengamatan Pendahuluan 

Di sini diuraikan kapan dan apa yang dilakukan peneliti dalam rangka mengidentifikasi 

masalah penelitian, mendiskusikan dengan guru dan merencanakan pemecahan masalah penelitian 

yang disepakati bersama guru. 

B.  Paparan Data 

Di sini diuraikan keempat tahap PTK untuk setiap siklus. Uraian diawali dengan apa yang 

dilaksanakan pada tahap perencanaan. Berikutnya diuraikan bagaimana pelaksanaan tindakan 

dilakukan dalam situasi pembelajaran yang aktual dari pertemuan pertama hingga pertemuan 

terakhir yang berupa pengukuran hasil belajar siklus pertama. Juga diuraikan bagaimana 

pelaksanaan observasi yang dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Di dalam 

paparan kegiatan observasi dan interpretasi diceritakan bagaimana pelaksanaan observasi yang 

merupakan upaya untuk merekam proses yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Di sini 

diuraikan hasil rekaman secara menyeluruh dan akurat, terutama tentang perilaku guru dan siswa 

dalam proses pembelajaran. Jenis data dan/atau informasi yang direkam selama observasi dapat 

berupa data kuantitatif dan data kualitatif, tergantung dari dampak tindakan atau hasil perlakuan 

yang diharapkan. 

Analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, paparan data, dan 

penyimpulan hasil analisis. Untuk menganalisis data kuantitatif dapat dimanfaatkan teknik-teknik 

pengolahan data kuantitatif yang lazim digunakan seperti tabulasi, penggunaan grafik atau 

diagram dan prosedur statistik sederhana, misalnya rerata dan simpangan baku. Reduksi data 

adalah proses penyederhanaan data yang dilakukan melalui seleksi, pengelompokan, dan 

pengorganisasian data mentah menjadi suatu informasi bermakna. Data dan/atau informasi yang 

relevan dan terkait langsung dengan pelaksanaan PTK diolah untuk bahan evaluasi. Pemaparan 

data merupakan suatu upaya menampilkan data yang telah direduksi secara jelas dan mudah 

dipahami dalam bentuk paparan naratif, tabel, grafik, atau perwujudan lainnya yang dapat 

memberikan gambaran jelas tentang proses dan hasil tindakan yang dilakukan. 

C.  Temuan Penelitian 

Berdasarkan data yang dipaparkan, dilakukan penyimpulan yang merupakan pengambilan 

intisari dari sajian data yang telah terorganisasikan dalam bentuk pemyataan atau kalimat singkat, 

padat dan bermakna, yang merupakan temuan penelitian. 

D.  Evaluasi 

Temuan penelitian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil tindakan 

yang dicapai. Tim peneliti dapat menggunakan kriteria keefektifan atau keberhasilan pencapaian 

pada setiap siklus. Indikator keterlaksanaan tindakan (proses) dapat disajikan dalam bentuk 

kriteria yang menunjukkan telah atau belum terlaksanakannya aspek-aspek tindakan yang harus 

dilakukan guru ataupun siswa. Kriteria ini dapat berwujud batasan kuantitatif dan/atau kualitatif; 

secara kuantitatif, misalnya, dapat dipaparkan frekuensi pelaksanaan tindakan, dan secara 

kualitatif dapat dinyatakan dalam pemyataan sudah atau belum dilaksanakannya tindakan, atau 

pernyataan lain yang menunjukkan kualitas tindakan. Indikator keberhasilan tindakan dapat 

disajikan dalam bentuk kriteria kuantitatif dan/atau kualitatif. .         



Indikator keberhasilan tindakan untuk siklus pertama pada umumnya kriterianya ditetapkan 

berdasarkan hasil refleksi awal dan perkiraan kemungkinan peningkatan yang dapat dilakukan 

setelah dilakukan tindakan tertentu. Indikator keberhasilan tindakan untuk siklus berikutnya 

kriterianya ditetapkan berdasarkan hasil refleksi siklus sebelumnya. Dengan melihat proses dan 

hasil analisis tersebut dan kemudian dicocokkan dengan kriteria yang ditetapkan, akan diperoleh 

hasil evaluasi: apakah pelaksanaan PTK pada suatu siklus tertentu sudah sesuai dengan harapan 

atau belum. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan untuk melakukan refleksi. 

E.  Refleksi 

Refleksi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengkaji proses, yaitu apa yang telah dan belum 

terjadi, apa yang dihasilkan, mengapa suatu hal terjadi demikian, dan tindak lanjut apa yang perlu 

dilakukan. Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam upaya untuk 

menghasilkan perbaikan situasi yang dari sejak awal memicu keinginan peneliti untuk melakukan 

PTK. Komponen-komponen refleksi dapat digambarkan sebagai berikut. 

Analisis —> Pemaknaan —> Penjelasan —> Penyimpulan —> Tindak Lanjut 

F.  Tindak Lanjut 

Apabila hasil perbaikan yang diharapkan belum tercapai pada siklus I, maka diuraikan 

langkah lanjutan pada siklus II. Satu siklus kegiatan merupakan kesatuan dari kegiatan peren-

canaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, serta,analisis dan refleksi. 

Semua langkah untuk siklus ke-2 ini (juga untuk siklus ke-3 dan selanjutnya, jika ada) diuraikan 

lengkap seperti pada siklus pertama. Tidak perlu dilakukan siklus lanjutan apabila kriteria 

keberhasilan sudah dicapai. Kriteria keberhasilan dapat ditetapkan, misalnya, dengan 

menggunakan prinsip belajartuntas. Apabila tingkat perbaikan yang diharapkan tercapai 

minimal75%, maka pencapaian itu dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria. 

Jika dikaitkan dengan penjadwalan kegiatan belajar, satu siklus diharapkan terdiri dari 

beberapa pertemuan, sedapat mungkin lebih dari tiga pertemuan (lihat bagian yang menjelaskan 

perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi). Hal ini perlu diperhatikan benar karena dampak suatu 

tindakan mungkin belum tampak di dalam satu atau dua pertemuan saja. 

Bab V PEMBAHASAN 

Bab ini memuat gagasan peneliti yang terkait dengan apa yang telah dilakukan dan apa yang 

diamati, dipaparkan dan dianalisis pada bab terdahulu. Uraian mengenai gagasan ini dikaitkan dengan 

hasil kajian teori dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Untuk tesis, hal ini dilengkapi dengan 

implikasi dari temuan penelitian. Untuk disertasi, temuan penelitian dibandingkan dengan 

temuan-temuan penelitian lainnya sehingga dapat mengarah kepada generalisasi. 

Bab VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi, dan tindak lanjut penelitian, serta 

saran-saran atau rekomendasi yang diajukan. Semua hal yang disarankan haruslah terkait dengan, 

dan sebaiknya sudah dibahas di dalam bagian pembahasan. Untuk skripsi, bagian ini memuat 

jawaban pertanyaan penelitian. Untuk tesis dan disertasi, bagian ini memuat kesimpulan dari 

hasil pembahasan yang mengarah kepada generalisasi. 



Alternatif Kedua  Perbedaan antara Bagian inti Alternatif Kedua dan Bagian Inti Alternatif 

Pertama hanya terletak pada adanya Bab tersendiri yang berisi hasil kajian pustaka. Pada 

Alternatif Kedua Bab II berisi hasil kajian pustaka, yang isinya mengikuti pedoman yang sudah 

diuraikan pada bagian Skripsi, Tesis, dan Disertasi hasil penelitian kuantitatif. 

Isi Bagian Akhir 

Isi Bagian Akhir skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian tindakan kelas adalah sama dengan 

isi Bagian Akhir skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian lainnya. 

CATATAN 

Jika tesis ditulis kembali dalam bentuk artikel untuk dimuat di jurnal, pembimbing dapat 

dicantumkan namanya sebagai penuiis, dengan tetap mencantumkan nama mahasiswa peneiiti 

sebagai penulis utama/pertama. Oleh karena itu, para pembimbing sebaiknya memberikan 

dorongan dan bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya untuk menulis artikel hasil 

penulisan skripsi, tesis, dan disertasi mereka untuk kemudian dikirimkan ke jurnal yang 

relevan. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. silabus 

2. RPP 

3. daftar hadir siswa 

4. kalender pendidikan 

5. pedoman pengamatan 

6. kisi-kisi dan butir-butir soal 

7. foto kegiatan 

8. riwayat hidup kolaborator 

9. catatan lapangan 

10. surat izin penelitian 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Sistematika dan Isi Penelitian Evaluasi Program/Kebijakan 

1. Sistematika 

BAB 1 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

FORMAT PROPOSAL TESIS UNTUK PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B.   Rumusan Masalah atau Tujuan Penelitian (salah satu saja) 

C.   Hipotesis Tindakan (jika dianggap perlu) 

D.   Manfaat Penelitian 

E.   Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

F.   Definisi Istilah atau Definisi Operasional 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Pendekatan Penelitian 

B.  Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

C.  Kancah Penelitian 

D.  Subjek Penelitian 

E.  Data dan Sumber Data 

F.  Pengumpulan Data 

G.  Analisis Data, Evaluasi, dan Refleksi 

H.  Prosedur Penelitian 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1.  silabus 

2.  RPP 

3.  daftar hadir siswa 

4.  kalender pendidikan 

5.  pedoman pengamatan 

6.  kisi-kisi dan butir-butir soal 

 

 



B. Fokus Penelitian 

C. Rumusan Masalah 

D. Kegunaan Penelitian 

 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

A. Konsep Evaluasi Program/Kebijakan 

B. Konsep Program/Kebijakan yang Dievaluasi 

C. Model Evaluasi Program/Kebijakan yang Dievaluasi 

D. Hasil Penelitian yang Relevan 

E. Kriteria Evaluasi 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Pendekatan, Metode, dan Desain Penelitian 

D. Instrumen Penelitian 

1. Kisi-kisi Instrumen 

2. Validasi Instrumen   

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

F. Teknik Analisis Data 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Evaluasi 

B. Pembahasan 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A,  Simpulan 

C. Saran 

D.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

RIWAYAT HIDUP  

  



2.PENJELASAN  ISI SISTEMATIKA 

BAB 1 PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Peneliti menjelaskan tentang mengapa program atau kebijakan tersebut penting untuk 

diteliti. Alasannya harus berdasarkan kepada fakta empiris yang dibandingkan dengan konsep 

program atau kebijakan. Dalam menuliskan latar belakang masalah, peneliti memulai dengan 

gambaran faktual secara induktif dibandingkan dengan konsep atau secara deduktif diawali 

dengan konsep dilanjutkan dengan faktual. Uraikan secara singkat gambaran model evaluasi 

yang sesuai dengan program atau kebijakan yang akan dievaluasi. Pada akhir penjelasan latar 

belakang masalah, perlu ditekankan pentingnya evaluasi program atau kebijakan tersebut 

dilakukan. 

B.  Fokus Penelitian 

Peneliti menuliskan fokus penelitian, karena dalam suatu penelitian tidak mungkin 

peneliti meneliti semua permasalahan dalam suatu program atau kebijakan. Oleh karena itu, 

berdasarkan latar belakang masalah, peneliti perlu menentukan fokus permasalahan yang 

mencakup komponen-komponen apa yang akan dievaluasi pada suatu program atau kebijakan. 

Fokus penelitian dinyatakan bentuk kalimat pernyataan. 

C.  Rumusan Masalah 

Peneliti menjabarkan fokus permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan peneltian 

yang menekankan kepada efektivitas masing-masing komponen pada model evaluasi yang 

ditentukan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Peneliti mendeskripsikan kegunaan penelitian yang berisi penjelasan tentang kegunaan 

hasil penelitian sebagai salah satu bahan informasi bagi pengambil kebijakan/keputusan 

dalam rangkan perbaikan kebijakan. 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

A. Konsep Evaluasi Program/Kebijakan 

Peneliti membahas konsep yang berkaitan dengan evaluasi program/kebijakan. Untuk 

tesis minimal 5 (lima) rujukan konsep. Kajian konseptual tidak sekedar mencanntumkan 

konsep-konsep secara runtut dari berbagai sumber tetapi merupakan hasil analisis dari 

berbagai konsep. Setelah mengkomparasikan antarkonsep ditemukan persamaan dan 

perbedaannya. Persamaan itu menjadi sintetis dari konsep yang akan menjadi rujukan dalam 

evaluasi Program/kebijakan 

B. Model Program/Kebijakan yang Dievaluasi 

Peneliti memberikan gambaran tentang program/kebijakan yang akan dievaluasi di 

antaranya: tujuan, sasaran, kebutuhan, rumusan kebijakan/program, gambaran keberadaan 



program/kebijakan secara reel di lapangan, termasuk pedoman atau petunjuk pelaksanaan 

program/kebijakan, yang diperoleh melalui survei pendahuluan sebelum menyusun proposal 

penelitian. 

C. Model Evaluasi Program/Kebijakan 

Peneliti mendeskripsikan model-model evaluasi program atau evaluasi kebijakan yang 

relevan dengan karakteristik penelitian. Selanjutnya, peneliti menentukan model evaluasi 

yang relevan dengan karakteristik program atau kebijakan yang akan diteliti. Model evaluasi 

yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam komponen evaluasi secara rinci dengan 

mengaitkan pada program/kebijakan yang diteliti. Hasil penjabaran model evaluasi yang 

dipilih akan menjadi acuan dalam menyusun pertanyaan penelitian (rumusan masalah). 

D. Hasil Penelitian yang Relevan 

Peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan 

dengan fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti menjelaskan posisi penelitiannya dengan cara 

mendeskripsikan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

relevan disajikan. 

E. Kriteria Evaluasi 

 Peneliti membahas konsep yang berkaitan dengan aspek yang akan dievaluasi pada 

setiap komponen sehingga diperoleh kriteria/standar evaluasi setiap aspek yang dievaluasi. 

Kajian konseptual tidak sekedar mencantumkan konsep secara runtut dari berbagai sumber 

tetapi merupakan hasil analisisis dari berbagai konsep. Sumber yang digunakan untuk 

penentuan jriteria dapat dikembangkan dari standar yang telah ada atau peneliti 

mengembangkan berdasarkan teori yang didukung oleh argumentasi logis dari peneliti. 

Selanjutnya, criteria/standar evaluasi yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi kolom 

komponen evaluasi, aspek yang dievaluasi, dan kriteria/standar evaluasi/keberhasilan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Peneltian 

 Peneliti mendeskripsikan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan penelitian pada rumusan masalah. Satu pertanyaan penelitian memiliki satu tujuan 

penelitian. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini mendeskripsikan di mana lokasi penelitian dilakukan dan waktu yang 

digunakan selama penelitian mulai dari penyusunan rencana penelitian (proposal) hinggga 

laporan penelitian itu selesai dilakukan. 

C. Pendekatan, Metode, dan Desain Penelitian 

 Peneliti menentukan pendekatan, metode penelitian yang digunakan dan 

menjelaskannya menurut ahli tertentu. Selanjutnya, peneliti menjelaskan seain evaluasi 



program/kebijakan yang telah ditentukan. Desain disajikan dalam bentuk bagan yang 

dilengkapi dengan penjelasan. 

D. Istrumen Penelitian 

1. Kisi-kisi Instrumen 

Peneliti merancang kisi-kisi instrument sesuai dengan komponen dan aspek yang 

dievaluasi. Kisi-kisi instrument disajikan dalam bentuk table yang beisikan aspek 

yang dievaluasi, indikator, nomor butir, dan jumlah butir untuk setiap aspek yang 

dievaluasi. 

2. Validasi Instrumen 

Validari teoretik/kunstruk dilakukan dengan telaah pakar dan atau panel. Proses 

teoretis suatu konsep dimulai dari komponen evaluasi, aspek yang dievaluasi, 

indicator sampai kepada penjabaran dan penulisan butir instrumen. Peneliti 

menjelaskan pakar yang menelaah instrument, prosedur telaah dan hasil telaahnya 

secara kualitatif. Selanjutnya, peneliti menjelaskan prosedur telaah dan uji validasi 

panel secara kualitatif/kuantitataif. 

 

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Peneliti menjelaskan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, 

angket, telaah dokumen dan focused group discussion. Untuk memvalidasi data kualitatif 

dilakukan melalui triangulasi data, baik triangulasi sumber informasi data, triangulasi teknik, 

maupun perpanjangan waktu penelitian. Selanjutnya, peneliti menyajikan teknik 

pengumpulan data dalam bentuk tabel atau bagan yang meliputi komponen evaluasi, aspek 

yang dievaluasi, sumberdata, instrument yang digunakan dan sumber data, teknik 

pengumpulan data dan jenis instrument yang digunakan. Peneliti menjelaskan prosedur 

pengumpulan data yang disesuaikan dengan komponen-komponen evaluasi. 

F. Teknik Analisis Data 

 Peneliti mendeskripsikan teknik analisis yang digunakan meliputi analisis data dengan 

statistik deskriptif dan analisis data secara kualitatif.Analisis data dengan statistik deskriptif 

disajikan dalam bentuk tabel atau grafik tentang aspek yang diukur dalam evaluasi. Analisis 

secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis selama pengumpulan data dan analisis setelah 

data terkumpul. analisis selama pengumpulan data meliputi: mengembangkan catatan 

lapangan,mengkatagorikan data, memberi kode pada data, memasukkan data ke dalam format 

analisis, dan mengembangkan pertanyaan untuk mengumpulkan data selanjutnya, sedangkan 

analisis data setelah data terkumpul meliputi mengumpulkna dan member nomor secara 
kronologis sesuai dengan waktu pengumpulan data, meneliti ulang data dan 

mengelompokkan dalam satu format kategori dan kalsifikasi data sesuai dengan komponen 

model evaluasi, dan penarikan beberapa simpulan. Penarikan simpulan diambil setelah 

membandingkan data yang telah dianalisisi dengan kriteria evakuasi. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A.  Hasil Penelitian 

 Peneliti mennguraikan hasil evaluasi untuk setiap komponen yang dievaluasi. Data 

kauntitatif yang dijaring melalui angket disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, sedangkan 



data kuatatif yang dijaring melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dideskripsikan secara naratif dan dimaknai untuk setiap komponen evaluasi. 

B.  Pembahasan 

 Peneliti membandingkan hasil temuan dengan kriteria evaluasi sehingga 

menghasilkan suatu simpulan. Selanjutnya, simpulan penelitian dibahas dengan dukungan 

data kualitatif yang telah dimaknai dan mengaitkan dengan antarkomponen model evaluasi. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

 Peneliti menyajikan simpulan hasiil evaluasi, baik simpulan setiap komponen maupun 

simpulan umum yang merupakan intisari dari keseluruhan simpulan hasil evaluasi. 

B.  Saran 

 Peneliti memberi saran kepada pembuat kebijakan. Saran-saran dibuat sesuai dengan 

komponen-kompen penelitian. Hal ini dilakuakn untuk perbaikan kebijakan ke depan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Lampiran 1. Pedoman Observasi 

Lampiran 2  Pedoman Wawancara 

Lampiran 3. Angket 

Lampiran 4  Catatan Lapangan Hasil Observasi 

Lampiran 5. Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

Lampiran 6  Dokumen Pendukung (foto, dokumen program dan kebijakan yang 

dievaluasi sesuai fokus) 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FORMAT PROPOSAL TESIS UNTUK PENELITIAN 

EVALUASI/KEBIJAKAN 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Penelitian 

C. Rumusan Masalah 

D. Kegunaan Penelitian 

 

BAB II KAJIAN TEORETIK 

A.  Konsep Evaluasi Program/Kebijakan 

B.  Konsep Program/Kebijakan yang Dievaluasi 

C. Model Evaluasi Program/Kebijakan yang Dievaluasi 

D. Hasil Penelitian yang Relevan 

E. Kriteria Evaluasi 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

C. Pendekatan, Metode, dan Desain Penelitian 

D. Instrumen Penelitian 

1. Kisi-kisi Instrumen 

2. Validasi Instrumen   

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

F. Teknik Analisis Data 

 



BAB III 

TATA CARA PENULISAN TESIS 

A. Judul 

Judul bab ditulis pada bagian tengah dengan huruf kapital dan tidak digaris bawah atau 

tidak ditulis di antara tanda kutip. Judul bab juga tidak diakhiri dengan tanda titik. 

B. Ukuran Kertas 

Karya tulis ilmiah umumnya menggunakan kertas jenis HVS (80 gram) putih dengan 

ukuran kuarto (216 x 279 mm, jangan keliru dengan ukuran kertas A4 yaitu 210 x 297 

mm). 

Sampul dibuat dari kertas Buffallo atau linnen dan diperkuat dengan karton. Warna 

sampul untuk program magister adalah Prodi PBI berwarna Merah Maroon, Prodi 

TPM Hijau Toska dan Prodi Ilmu Hukum Merah Tua, Prodi Managemen……., Prodi 

Akuntansi……., Prodi Administrasi Publik………., Prodi Bahasa Inggris…….. 

C. Pengetikan 

1. Jenis Huruf dan Paragraf 

a. Naskah di ketik dengan komputer dengan jarak dua spasi, kecuali pada judul 

grafik, tabel, gambar yang lebih dari satu baris diketik satu spasi. Diharuskan 

memakai huruf arial 12. 

b. Seluruh naskah diketik dengan huruf berukuran 12 pt, kecuali judul pada sampul 

dan halaman dalam istilah-istilah asing  hendaknya ditulis dengan huruf cetak 

miring (italic).  

c. Catatan kaki, biografi dan kutipan langsung yang lebih dari empat baris 

dipergunakan spasi rapat (satu spasi). Apabila awal paragraf dimulai dari pias 

paling kiri (tidak menjorok masuk ke dalam 5-7 ketikan), maka jarak antar 

paragraf 3-4 spasi. Jika awal paragraf dimulai dengan menjorok atau masuk 

kedalam sebanyak 5-7 ketikan, maka jarak antarparagraf  tetap dengan spasi ganda 

(2 spasi). Jarak antara judul bab dan naskah dipakai 3-4 spasi. 

2. Penulisan Angka 

a. Bilangan di bawah seratus, seratus dan kelipatannya, seribu dan kelipatannya 

ditulis dengan huruf; 

b. Bilangan terdiri atas tiga angka atau lebih, ditulis dengan angka; 

a. Bilangan pecahan biasanya ditulis dengan huruf, kecuali pecahan dari bilangan 

yang besar; 

b. Persentase tetap ditulis dengan angka 

3. Tata Cara Pengutipan 

Kutipan langsung adalah pengambilan bagian tertentu dari tulisan orang lain tanpa 

melakukan perubahan ke dalam tulisan kita.  Kutipan langsung terdiri atas tiga baris 



atau kurang, maka kutipan diintegrasikan dengan naskah, Jarak antara baris dengan 

baris dua spasi, kutipan diapit dengan tanda kutip. Akhir kutipan diberi nomor urut 

penunjukkan yang diketik spasi ke atas. 

     Syarat kutipan langsung adalah sebagai berikut: 

1) Tidak boleh melakukan perubahan terhadap teks asli yang dikutip 

2) Menggunakan tiga titik berspasi [. . . ] jika ada bagian yang dikutip dihilangkan 

3) Menyebutkan sumber sesuai dengan teknik notasi yang digunakan. 

4) Bila kutipan langsung pendek (tidak lebih empat baris) dilakukan dengan cara: 

a. Integrasikan langsung dalam tubuh teks 

b. Diberi jarak antar baris yang sama dengan teks 

c. Diapit oleh tanda kutip 

o Bila kutipan langsung panjang (lebih dari empat baris) dilakukan dengan cara: 

(1) Dipisahkan dengan spasi (jarak antarbaris) lebih dari teks 

(2) Diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan 

        Contoh  Kutipan Langsung Pendek (kurang dari tiga baris) 

 

 

Kutipan tidak langsung, penulis tidak mengutip naskah sebagaimana adanya, 

melainkan mengambil sari dari tulisan yang dikutip,  maka kutipan diintegrasikan 
dengan naskah, jarak antara baris dua spasi, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip, 

akhir kutipan diberi nomor urut penunjukkan yang diketik setengah spasi ke atas. 

 

 

 

4. Batas Tepi 

Batas tepi pengetikan ditinjau dari tepi kertas, yaitu diatur sebagai berikut: 

a. Tepi atas  : 4 cm 

b. Tepi bawah : 3 cm 

c. Tepi kiri  : 4 cm 

d. Tepi kanan : 3 cm 

  

Doux (1996: 143) mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi merupakan 
kemampuan memantau dan  mengendalikan  perasaan  sendiri  dan  orang lain, 
serta menggunakan  perasaan-perasaan itu untuk “memandu pikiran dan tindakan”.

 

 

1. 

 

Menurut pendapat Hasani (2005: 25-30) komponen contextual teaching and 
learning meliputi “konstruktivisme - Inquiri – bertanya – pemodelan – masyarakat 
belajar – Refleksi –penilianan  authentik” 

 

 



5. Penomoran Halaman 

Halaman pendahuluan ditandai dengan angka Romawi kecil, (i, ii, iii, iv, dan 

seterusnya), diletakkan di tengah kertas  bagian bawah dengan jarak 1,5 cm dari tepi 

bawah. Pada halaman judul nomor halaman tidak ditulis, tetapi harus diperhitungkan. 

Nomor halaman bagian pokok dan bagian akhir. Pada bagian pokok dan akhir tesis, 

nomor halaman menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya) ditulis disebelah 

pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas. Pada 

halaman judul bab nomor halaman ditulis di tengah bagian bawah dengan jarak 1,5 

cm dari tepi bawah. 

6. Pengisian Ruangan 

Ruangan yang terdapat dalam halaman naskah harus diisi penuh, artinya pengetikan 

harus dimulai dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan, dan jangan sampai ada 

ruangan yang terbuang-buang, kecuali kalau akan memulai dengan alenia baru, 

persamaan, tabel, gambar, judul bab, subbab, atau hal-hal khusus. 

 

Huruf miring berfungsi menggantikan garis bawah. Huruf miring biasanya digunakan 

untuk: 

a. Penekanan sebuah kata atau kalimat . 

b. Menyatakan judul buku atau majalah. 

c. menyatakan kata atau frasa asing. 

7. Permulaan Kalimat 

Bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu kalimat harus dieja, misalnya, 

seratus dua puluh penderita 

8. Penomoran Bab dan Sub Bab 

a. Penomoran bab menggunakan angka romawi besar (I, II, III, dan seterusnya). Bab 

dan judul bab ditulis dengan huruf kapital, diatur simetris kiri dan kanan tanpa 

diakhiri titik. 

b. Penulisan nomor sub bab menggunakan huruf kapital (A, B, C, dan seterusnya). 

Semua kata dalam sub bab diawali dengan huruf kapital, kecuali kata sambung 

dan kata depan, tanpa diakhiri titik. 

c. Penulisan nomor sub-sub bab menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya). 

Judul sub-sub bab diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. 

d. Penulisan anak sub-sub bab tidak menggunakan huruf kapital (a, b, c, dan 

seterusnya). Judul anak sub-sub bab  diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. 

e. Penulisan nomor pasal menggunakan angka arab diberi tanda kurung tutup, 

contoh: 1), 2), 3) dan seterusnya. Penulisan nomor pasal tidak diikuti tanda titik. 

Judul pasal diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. 



f.     Penulisan nomor ayat tidak menggunakan huruf kapital dan diberi tanda kurung 

tutup, contoh: a), b), c), dan seterusnya.  

g. Penulisan nomor ayat tidak diikuti tanda titik. Judul ayat diawali huruf kapital dan 

diakhiri tanda titik. 

Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasannya: 

 

Nama Pembagian   Penulisan 

Bab      I, II, III 

Sub bab     A, B, C 

Sub-sub bab    1, 2, 3 

Anak sub-sub bab   a, b, c 

Pasal      1), 2), 3) 

Ayat      a), b), c) 

9. Penulisan Tanda Baca 

a. Tanda koma (,) dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau 

pembilangan. Contoh: jumlah barang yang dipesan dipengaruhi oleh harga, 

kemampuan, dan selera. 

b. Tanda hubung (-) digunakan untuk menyambung kata ulang dan penulisannya 

tidak menggunakan spasi. Contoh: faktor-faktor yang mempengaruhi..... 

c. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan dan penjelasan. 

Contoh: UNTIRTA (Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa), UI (Universitas 

Indonesia). 

10. Tabel, Gambar, dan Rumus 

Tabel 

a. Judul tabel diletakkan simetris di atas tabel tanpa diakhiri dengan titik dan 

berjarak satu spasi. 

b. Usahakan tabel tidak melebihi satu halaman. 

c. Bila tabel disusun melebar sepanjang tinggi kertas, bagian atas tabel harus 

diletakkan di sebelah kiri atas. 

d. Kalau tabel lebih besar dari ukuran kertas sehingga harus dibuat memanjang 

melebihi satu halaman diletakkan pada lampiran. 

e. Tabel melebihi satu halaman diletakkan pada lampiran. 

f. Di atas dan di bawah tabel dipasang garis batas agar terpisah dari uraian pokok 

dalam tesis. Garis pemisah horizontal hanya dibuat untuk batas atas dan bawah 

kepala tabel serta batas bawah tabel. Tidak dianjurkan membuat garis vertikal. 

g. Tabel yang diambil dari sumber lain harus dicantumkan sumbernya. 

Gambar 

a. Yang dimaksud dengan gambar adalah bagan, grafik, peta, dan foto. 

b. Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah 

gambar tanpa diakhiri dengan titik, berjarak satu setengah spasi. 

c. Gambar tidak boleh dipenggal. 

d. Keterangan gambar ditulis pada halaman yang sama dengan halaman gambar. 

e. Bila gambar dibuat melebar sepanjang tinggi kertas,bagian atas gambar 

diletakkan di sebelh kiri atas. 

f. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan 

interpolasi dan ekstrapolasi. 



g. Letak gambar diatur supaya simetris. 

h. Pada gambar yang dikutip dari sumber lain harus dicantumkan sumbernya. 

i. Gambar yang diletakkan dalam lampiran harus mempunyai hubungan dengan 

deskripsi dalam batang tubuh tesis. 

       

Rumus dan Persamaan 

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematika, reaksi kimia, dan lain-

lainnya ditulis dengan angka Arab di dalam kurung dan ditempatkan di batas tepi 

kanan. 

 

                            N = 
 2 a2 , f ( a,b ) 

   (m1 – m2 )2 

 

11. Bahasa 

a. Bahasa yang dipakai ialah Bahasa Indonesia baku ragam ilmiah atau bahasa 

Inggris, Ejaannya harus sesuai dengan EYD ( Ejaan Yang Disempurnakan) 

b. Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau kedua seperti kata-

kata saya, aku, kita, kami, tetapi dibuat berbentuk pasif. Pada penyajian ucapan 

terima kasih pada prakata, kata ganti “saya” diganti dengan “penulis” 

c. Istilah yang dipakai ialah istilah Bahasa Indonesia atau yang direkomendasikan. 

Jika terpaksa memakai istilah Bahasa asing, istilah tersebut ditulis dengan huruf 

miring (Italic). 

12. Penulisan Sumber Kutipan 

Seorang penulis yang mengutip pendapat orang lain harus mencantumkan sumber 

kutipan yang bersangkutan. 

Ada tiga cara penulisan sumber kutipan, yaitu: a. American psycological 

Associations Manual (APA),  b. Modern Language Associations Handbook (MLA), 

dan c. Chicago Manual of Style (Kate L. Turabian. Penulisan tesis pada 

Pascasajana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menggunakan cara APA. 

American psycological Associations Manual (APA)  disebut juga American Style, 

yaitu mencantumkan langsung sumber kutipan di akhir kutipan yang ditulis didalam 

tanda kurung. 

Contoh :  

(Soekanto, 1983: 23), artinya,  kutipan tesebut diambil dari buku tulisan Soekanto 

yang terbit tahun 1983 pada halaman 23.  

13. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat pustaka yang dipergunakan sebagai acuan dalam karya tulis 

yang disusun. Daftar pustaka dari suatu karya akan berguna untuk orang lain yang 

mempunyai perhatian, minat atau bidang keahlian yang sama dengan penulis karya 

tulis tersebut. 



Daftar pustaka selain dapat dipakai untuk menilai kebenaran tulisan atau pendapat 

yang dikutip, juga dapat memperluas pengetahuan orang lain akan bahan bacaan 

yang ada kaitannya dengan pokok bahasan dalam tulisan tersebut. 

Cara menyusun penulisan deskripsi daftar pustaka, baik untuk model MLA maupun 

Turabian sama, yaitu: 1) nama pengarang; 2) judul; 3) cetakan edisi; 4) nama 

kota; 5) nama penerbit; dan 6) tahun terbit. Sedangkan untuk APA atau American 

Style, cara menuliskan Daftar Pustaka ialah, 1) nama pengarang; 2) tahun terbit; 3) 

judul; 4) cetakan/edisi; 5) nama kota; 6) nama penerbit. 

Penyusunan daftar pustaka dilakukan menurut urutan abjad (alfabetis) nama 

pengarang. Dalam hal ini penulisan nama pengarang dibalik susunannya, yaitu 

dimulai dengan nama keluarga diikuti tanda baca koma. Nama keluarga di sini 

termasuk nama orang tua atau nama suami. Bagi pengarang yang tidak mempunyai 

nama keluarga, maka penulisan nama diawali dengan menuliskan nama terakhir 

pengarang tersebut. 

Jarak antara baris adalah satu spasi, sedangkan jarak antara satu sumber dengan 

sumber yang lainnya dua spasi. Pengetikan dimulai pada margin kiri dan baris 

selanjutnya diketik menjorok ke dalam 3-5 ketikan. 

Bila ada lebih dari satu pustaka yang dikarang oleh seorang pengarang yang sama, 

maka nama pengarang tersebut tidak perlu diulang. Pengulangan nama pengarang 

dapat diganti dengan membubuhkan sebuah garis panjang, sepanjang 5-7 ketikan 

yang diakhiri dengan sebuah titik. Selanjutnya data bibliografi ditulis seperti biasa. 

Namun perlu diperhatikan bahwa urutan penulisan karya pengarang tersebut 

dilakukan secara kronologis menurut tahun diterbitkannya. 

Terjemahan/Saduran 

J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (An Introduction to International Law), 

diterjemahkan oleh F. Isjwara (Bandung: Alumni, 1972), hal. 21. 

Starke.J.G.  Pengantar Hukum International (An Introduction to International 

Law).    Diterjemahkan oleh F. Isjwara. Bandung: Alumni, 1972. 

Bab/chapter dari buku yang merupakan kumpulan tulisan 

Marian Gold Gallagher, “Legal Encylopedias‟ dalam How to Find the Law, 7thed. 

Edited by Morris L.Cohen, (St. paul, Minnesota: west publishing, 

1976).p 272. 

Gallagher, Marian Gold. “Legal encylopedias” dalam how to find the Law. 7thed. 

Edited by morris.  L. Cohen. St. Paul, Minnesota: west publishing, 

1976. pp. 264-284. 

Badan Korporasi 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lokakarya Sistem Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan (Bandung; binacipta,1977), hal. 51. 



Badan Pembiaan Hukum National. Lokakarya Sistem Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan. Bandung: Binacipta,1977. 

ARTIKEL 

Majalah 

I Nyoman Nurjaya, „Azas Presumption of Innocence di Negara Hukum Indonesia 

(Suatu pemahaman Empirik), ”Hukum dan Pembangunan 1 (9 Januari 

1982): 63. 

Nurjaya, I Nyoman. “Azas Presumption of innocence di Negara Hukum Indonesia 

(Suatu Pemahaman Empirik). ”Hukum dan Pembangunan 1 (Januari 

1982): 60-67. 

Harian 

Satjipto Rahardjo, “Batas-batas Kemampuan dan Bekerjanya Hukum, ”Suara 

Pembaharuan” (30 Desember 1988):6. 

Rahardjo, Satjipto.”Batas-batas kemampuan dan bekerjanya hukum, “Suara 

Pembaharuan” (30 Desember 1988):6. 

 

TESIS/DISERTASI 

Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Suatu Percobaan 

Penterapan Metode Yuridis-Empiris untuk Mengukur Kesadaran 

Hukum Mahasiswa Hukum Terhadap Peraturan Lalu-Lintas)” 

(Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta,1977), hal.113. 

Soekanto, Soerjono. ”Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Suatu Percobaan 

Penterapan Metode Yuridis–Empiris untuk Mengukur Kesadaran 

Hukum Mahasiswa Hukum Terhadap Peraturan Lalu-Lintas)”. 

Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta,1977. 

MAKALAH  

Mardjono Reksodiputro, “Usul Kearah Sistem Penemuan Kembali Peraturan 

Perundang-undangan RI,” (Makalah disampaikan pada Lokakarya 

Sistem Penemuan Kembali Peraturan Perundang-undangan, Malang, 

24-26 Maret 1977), hal.88. 

Reksodiputro, Mardjono. “Usul ke arah Sistem Penemuan kembali Perundang-

undangan RI.” Makalah disampaikan pada Lokakarya Sistem 

Penemuan Kembali Peraturan Perundang-undangan, Malang, 24-25 

Maret 1977. 

 



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, ps.2. 

Indonesia, Undang Undang Tentang Penanaman Modal Asing, UU 

No.1,LN No.1 tahun 1967, TLN. No. 2818, ps.4. 

Indonesia. Undang Undang Dasar 1945. 

Undang Undang Tentang Penanaman Modal Asing. UU No.1, LN No.1 tahun 1967, 

TLN No. 2818. 

 CONTOH Daftar Pustaka  Model American psycological Associations Manual (APA)  

atau American Style 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

BUKU 

Depdiknas. 2002. Pembelajaran Kontekstual Jakarta: Direktorat Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Departemen Pendidikan Nasional. 

Junus, Umar. 1986. Sosiologi sastra: Pendekatan Teori dan Metode. Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia. 

Kuroyanagi, Tetsuko. 1996. Totto Chan: The Little Girl at the Window. Japan: 
Kodansha Publisher. 

Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

RosdaKarya. 

Putu Ny., I Dewa. 2005. Model Pembelajaran Langsung dengan Pendekaan 
Konekstual (Conextual Teaching and Learning) untuk meningkatkan 
Aktivitas, Konsepsi, dan Hasil Belajar Fisikan Mahasiswa 
Pendidikan Fisikan FKIP UN/LA. Lampung: Unila. 

Smith, Betty, P. 2006. Contextual Teaching and Learning Practices in The 

Family and Consumers Sciences Curriculum. Journal of Family 

and Consumer Sciences Educaions, vol. 24. No 1. Georgia: 

Universiy of Georgia. 

Wellek, Rene & Warren, Austin. 1993. Teori Kesusastraan. Jakarta: Gramedia. 

 

Catatan: 

Judul buku, Huruf miring (italic), dapat ditulis dengan garis bawah (underline). 



 

Contoh: 

Salim, Emil. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta : Mutiara Sumber    

Widya, 1985. 

 

Dapat ditulis 

Salim, Emil. Lingkungan Hidup dan Pembangunan.. Jakarta: Mutiara Sumber 

Widya, 1985. 

 

Akhirnya harus disadari, bahwa seyogyanya dalam menyusun sebuah karya tulis, 

seorang penulis memperhatikan dan menerapkan pola aturan-aturan atau kebiasaan-

kebiasaan yang berlaku umum. Ada baiknya apabila seorang penulis mengikuti suatu 

pola tertentu secara taat asas (konsisten) tanpa mencampur adukan pola tersebut 

dengan pola-pola lain. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Azahari, Azril. 2005. Karya Tulis Ilmiah, Suatu Petunjuk Penulisan untuk Skripsi, 

Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian. Jakarta: Universitas Trisakti. 

Bambang Dwiloka, Rati Riana. 2005. Teknik Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Bisri, Mustofa. 2007. Tuntunan Karya Ilmiah. Yogyakarta: Panji Pustaka. 

Creswell, John W. 1994. Research Design: Quantitave and Qualitative Approaches. 

Thousand Oaks: Sage Publication. 

Emzir, 2010. Metode Penelitian dalam Bidang Pendidikan: Kuantitatif dan kualitatif. 

Jakarta: Raja Grafindo Perssada 

Emzir, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisi Data. Jakarta: Raja Grafindo 

Perssada. 

Hasani, Aceng. 2005. Ikhwal Menulis. Serang: Untita Press. 

Keraf, Gorys. Komposisi, Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Cet.6. Ende: Nusa 

Indah, 1980. 

Kumar. R. 1996. Research Metodology; step by step guide for beginners. Longman, 

Melbourne. 



Librero, Felix. 1985. How to Write a Thesis Proposal: Some Practical Guidelines. 

Los Banos: UPLB. 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. Petunjuk Praktisi Berbaahasa 

Indonesia. Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dan Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Spredley, James P. 1997. Metode Etnografi. Yogyakarta: PT. Tiara wacana Yogya. 

Sri Mamuji, Hang Rahardjo. 1994. “Tata Cara Penulisan Karya Tulis Ilmiah”. Sarana 

Ajar, Jakarta 

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. cet. I. Jakarta: Balai Pustaka. 

Turabian, Kate L. 1983. A Manual for Writers of Term Papers, Theses and 

Dissertations. First British Ed. Prepared by John E. Spink. London: 

Heinemann. 

14. Daftar Riwayat Hidup 

 

  



BAB IV 

PENULISAN NASKAH PUBLIKASI JURNAL ILMIAH 

A. Lembar Pernyataan Keaslian Artikel Jurnal Ilmiah 

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA 

PPAASSCCAASSAARRJJAANNAA  

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 

Jl. Raya Jakarta Km. 04 Pakupatan Serang 

Tlp. (0254) 280330  Ext. 204, Fax. 281254 

 

No  : 

Hal  : Pernyataan Tidak Melakukan Plagiasi Artikel 

Kepada Yth. 

Penulis Artikel Publikasi Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran Pascasarjana Untirta 

Di tempat 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan Artikel yang sudah kami terima dari peneliti dalam rangkaian penerbitan Jurnal 

Publikasi Ilmiah IKA Alumni Bekerjasama Dengan Program Studi Teknologi Pembelajaran Pascasarjana 

Untirta „‟ Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran Volume .. Nomor .. Tahun …..‟‟, maka kami selaku 

tim penyunting menyatakan bahwa: 

1. Kami menjaga dengan  baik data artikel yang sudah kami terima. 

2. Tidak menggandakan artikel untuk publikasi di jurnal atau keperluan ilmiah lain. 

3. Tidak akan melakukan plagiasi terhadap artikel ilmiah. 

4. Peneliti 1, 2 telah bersepakat terhadap isi artikel ilmiah dan tanggungjawab ilmiah lain yang melekat 

hanya untuk mempublikasikan di Jurnal Penelitian Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran.  

5. Pembimbing 1 dan pembimbing 2 tesis telah sepakat bahwa nama yang dicantumkan dalam artikel 

hanya salah satu nama pembimbing sehingga pembimbing 1, 2 tidak saling menuntut hak cipta 

intelektual di kemudian hari. 

 Nama Lengkap dan Gelar Tanda Tangan 

Peneliti   

Pembimbing 1   

Pembimbing 2   

Ketua Tim Penyunting Jurnal Dr. Luluk Asmawati, M.Pd.  

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima 

kasih. 

Hormat kami, 

Ketua Program Studi Teknologi Pembelajaran 

    

Dr.Luluk Asmawati, M.Pd..  

NIP.197306072008122001   

  



B. Sistematika Artikel Jurnal Ilmiah  

Seluruh mahasiswa wajib menuliskan artikel (jurnal ilmiah) tesisnya dengan sistematika 

sebagai berikut: 

JUDUL dalam Bahasa Indonesia, Font 14 

(Title in English, Font 14 Italic) 

Nama Peneliti 1 

Institusi 

Alamat institusi 

email 

Nama Peneliti 2 

Institusi 

Alamat institusi 

email 

Nama Penliti 3  

Institusi 

Alamat institusi 

email 

Abstract (English) 

The purpose of this research is. Population/Sample/Subject of this research. Location 

of the research. Methods. Finding research. Conclusion. 

Keywords : maximal 5 words 

Abstrak (Indonesia) 

Tujuan dari penelitian ini. Populasi/Sampel/Subjek penelitian . Lokasi penelitian. 

Metodologi penelitian. Temuan-temuan hasil penelitian. Kesimpulan. 

Kata kunci :  maksimal 5 kata 

  



1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION 

a. Latar Belakang Masalah 

b. Rumusan Masalah 

c. C.  Tujuan Penelitian 

d. D.  Kajian Teoretik (berupa rangkuman teori variable Y, X1, X2) 

2. METODOLOGI PENELITIAN/METHOD 

a. Tempat dan Waktu Penelitian  

b. Subjek Penelitian  

c. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3. HASIL PENELITAN/RESULT 

4. KESIMPULAN/CONCLUSION 

a. Kesimpulan 

b. Implikasi 

c. Saran 

5. DAFTAR PUSTAKA/REFERENCE  

Jumlah total artikel 10-12 halaman.ukuran kertas A4, Times New Roman, 1 spasi. 

1.  Selingkung Jurnal Program Studi Teknologi Pembelajaran Konsentrasi Manajemen 

Pendidikan 

JUDUL dalam Bahasa Indonesia, Font 14 

(Title in English, Font 14 Italic) 

Nama Peneliti 1 

Institusi 

Alamat institusi 

email 

Nama Peneliti 2 

Institusi 

Alamat institusi 

email 

Nama Penliti 3  

Institusi 



Alamat institusi 

email 

Abstract (English 200 words) 

The purpose of this research is. Population/Sample/Subject of this research. Location 

of the research. Methods. Finding research. Conclusion. 

Keywords : maximal 5 words 

Abstrak (Indonesia 300 kata) 

Tujuan dari penelitian ini. Populasi/Sampel/Subjek penelitian . Lokasi penelitian. 

Metodologi penelitian. Temuan-temuan hasil penelitian. Kesimpulan. 

Kata kunci :  maksimal 5 kata 

Abstrak berjumlah maksimal 300 kata yang terdiri atas: 

1. latar belakang permasalahan secara singkat,  

2. grand teori yang ingin dibuktikan/digunakan,  

3. jumlah populasi dan jumlah sampel 

4. rumusan masalah 

 

1. Pendahuluan (introduction) (500 kata) 

Berisi tentang latar belakang permasalahan yang akan di teliti dikaitkan dengan teori yang akan 

dibuktikan, menjelakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi/berhubungan dengan 

permasalahan utama 

2. Literature (Literatur Review) (500kata) 

a. semua sumber literature berasal dari Teksbook atau jurnal yang bertaraf  internasional 

b. Setiap variabel didukung dengan 5 konsep yang berdasarkan pendapat para ahli dan bersumber 

dari buku teksbooks yang berbeda. 

c. Setiap rumusan masalah didukung minimalnya 1 teori yang bersumber dari Teksbooks. 

3. Metodologi Penelitian (Research Methodology) (100 kata) 

a. Metode penelitian yang di gunakan 

b. Populasi dan sampel 

4. Pembahasan Hasil penelitian (Finding and Discussion) (1.000 kata) 

a. Penjelasan analisis deskriptif dan analisis inferensial 

b. Pembahasan rumusan masalah disesusaikan dengan teori dan kondisi di lapangan atau 

temunan peneliti. 

5. Kesimpulan (Conclusions) (300 Kata) 

a. Menjawab semua rumusan masalah. 



6. Rekomendasi (Recommendations) (300 kata) 

a. Rekomendasi peneliti disesuaikan dengan kegunaan peneliti. 

b. Temuan hasil penelitian diolah dan kombinasikan dengan teori yang dikutip 

7. Daftar Pustaka (References)  

8. Jumlah total artikel 10-12 halaman.ukuran kertas A4, Times New Roman, 1 spasi. 

 

2.  Selingkung Jurnal Program Studi Teknologi Pembelajaran Konsentrasi Pendidikan 

Anak Usia Dini 

JUDUL dalam Bahasa Indonesia, Font 14 

(Title in English, Font 14 Italic) 

Nama Peneliti 1 

Institusi 

Alamat institusi 

email 

Nama Peneliti 2 

Institusi 

Alamat institusi 

email 

Nama Penliti 3  

Institusi 

Alamat institusi 

email 

Abstract (English) 

The purpose of this research is. Population/Sample/Subject of this research. Location 

of the research. Timeline research. Methods. Finding research. Conclusion. 

Keywords : maximal 5 words 

Abstrak (Indonesia) 



Tujuan dari penelitian ini. Populasi/Sampel/Subjek penelitian . Lokasi penelitian. 

Metodologi penelitian. Temuan-temuan hasil penelitian. Kesimpulan. 

Kata kunci :  maksimal 5 kata 

PENDAHULUAN (20%) 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C.  Tujuan Penelitian 

D.  Kajian Teoretik (berupa rangkuman teori variable Y, X1, X2) 

METODOLOGI PENELITIAN (15%) 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

2.  Waktu Penelitian 

B.  Subjek Penelitian Tindakan 

C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Analisis Data 

2. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

HASIL PENELITAN (45%) 

KESIMPULAN (15%) 

A. Kesimpulan 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

2. Implikasi Praktis 

C. Saran 

DAFTAR PUSTAKA (5%) 

Jumlah total artikel 10-12 halaman.ukuran kertas A4, Times New Roman, 1 spasi. 
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D. Selingkung Jurnal Program Studi Ilmu Hukum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. Selingkung Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. Selingkung Jurnal Program Studi Ilmu Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. Selingkung Jurnal Program Studi Ilmu Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

H. Selingkung Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Selingkung Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB V 

FORMAT-FORMAT PELENGKAP  

 

A. LEMBAR PERNYATAAN TESIS 

Pernyataan Tesis 

LEMBAR PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Lengkap : Jatining Pambudi 

NIM : 232111001 

JudulTesis :Pendekatan Kontekstual(Contextual Teaching and Learning) dalam Novel 

“Totto Chan “Karya Tetsuko Kuroyanagi 

Menyatakan bahwa    

1. Tesis yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar 
akademik (sarjana dan/ magister  baik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa maupun 

perguruan tinggi lainnya). 

2. Tesis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak 

lain, kecuali arahan tim pembimbing. 

3. Dalam Tesis tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau 
dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan 

dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar 

pustaka. 

Apabila pernyataan ini tidak sesuai, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan norma yang 

berlaku. 

Demikian pernyataan ini  saya buat dengan penuh  rasa tanggung jawab dan segala 

konsekuensinya. 

Serang,  28 Januari 2018 

Yang Menyatakan, 

 

 

      JatiningPambudi 

     NIM 232111001 

 

MATERAI 

(ttdbermateraiRp. 6000) 

 

 



B. FORMAT SARAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS (PENELITIAN KUANTITATIF) 

FORMAT SARAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS 

(PenelitianKuantitatif) 

Nama   : …………………………………………………………………… 

NIM   : …………………………………………………………………… 

Program Studi  : …………………………………………………………………… 

NO. SARAN PERBAIKAN 

1. TOPIK: 

 

2. VARIABEL DAN KONSTELASI: 

 

3. KONSEP, KERANGKA TEORITIK DAN HIPOTESIS 

(kecukupankepustakaan): 

 

4. METODOLOGI PENELITIAN MENCAKUP PENELITIAN, SAMPLING, 

INSTRUMEN, TEKNIK ANALISI, DATA: 

 

5. SISTEMATIKA PENULISAN: 

 

 

Serang, ……………………… 

Penguji, 

 

 

………………………………… 

NIP …………………………… 

 



C. FORMAT SARAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS (PENELITIAN KUALITATIF) 

FORMAT SARAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS 

(PenelitianKualitatif) 

Nama   : …………………………………………………………………… 

NIM   : …………………………………………………………………… 

Program Studi  : …………………………………………………………………… 

NO. SARAN PERBAIKAN 

1. TOPIK: 

 

2. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN: 

 

3. TINJAUAN PUSTAKA (kecukupankepustakaan): 

 

4. METODOLOGI PENELITIAN MENCAKUP PENELITIAN, SAMPLING, 

INSTRUMEN, TEKNIK ANALISI, DATA: 

 

 

5. SISTEMATIKA PENULISAN: 

 

Serang, ………………………… 

Penguji, 

 

…………………………………… 

NIP ……………………………… 

 

 



D. FORMAT SARAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS (PENELITIAN 

PENGEMBANGAN MODEL) 

FORMAT SARAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS 

(PenelitianPengembangan Model) 

Nama   : …………………………………………………………………… 

NIM   : …………………………………………………………………… 

Program Studi  : …………………………………………………………………… 

NO. SARAN PERBAIKAN 

1. TOPIK: 

 

2. FOKUS PENELITIAN DAN RUMUSAN MASALAH: 

 

3. KONSEP (kecukupankepustakaan): 

 

4. METODOLOGI PENELITIAN MENCAKUP ANALISIS DAN KONDISI YANG 

ADA, PROSEDUR PENGEMBANGAN MODEL, KELAYAKAN DAN 

KEEFEKTIFAN: 

 

5. SISTEMATIKA PENULISAN: 

 

 

Serang, ………………………… 

Penguji, 

 

…………………………………… 

NIP ……………………………… 

 

  



E.FORMAT SARAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS (PENELITIAN TINDAKAN) 

FORMAT SARAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS 

(Action Research) 

Nama   : …………………………………………………………………… 

NIM   : …………………………………………………………………… 

Program Studi  : …………………………………………………………………… 

NO. SARAN PERBAIKAN 

1. TOPIK: 

 

2. FOKUS PENELITIAN DAN RUMUSAN MASALAH: 

 

3. KONSEP, KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

(kecukupankepustakaan): 

 

4. METODOLOGI PENELITIAN MENCAKUP RANCANGAN TINDAKAN 

PER SIKLUS, PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA DAN 

PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA: 

 

5. SISTEMATIKA PENULISAN: 

 

 

 

Serang, ………………………… 

Penguji, 

 

…………………………………… 

NIP ……………………………… 



F.FORMAT SARAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS (PENELITIAN EVALUASI 

PROGRAM/KEBIJAKAN) 

FORMAT SARAN PERBAIKAN PROPOSAL TESIS 

(PenelitianEvaluasi Program/Kebijakan) 

Nama   : …………………………………………………………………… 

NIM   : …………………………………………………………………… 

Program Studi  : …………………………………………………………………… 

NO. SARAN PERBAIKAN 

1. TOPIK/KELAYAKAN PROGRAM/KEBIJAKAN: 

 

2. FOKUS DAN PERTANYAAN PENELITIAN: 

 

3. KONSEP MODEL DAN KRITERIA EVALUASI: 

 

4. METODOLOGI PENELITIAN MENCAKUP DESAIN PENELITIAN, SAMPLING, 

INSTRUMEN, TEKNIK ANALISI, DATA: 

 

 

5. SISTEMATIKA PENULISAN: 

 

 

 

Serang, ………………………… 

Penguji, 

 

…………………………………… 

NIP ……………………………… 

 



G. FORMAT PENILAIAN UJIAN TESIS (PENELITIAN KUANTITATIF) 

FORMAT PENILAIAN UJIAN TESIS 

(PenelitianKuantitatif) 

Nama   : …………………………………………………………………… 

NIM   : …………………………………………………………………… 

Program Studi  : …………………………………………………………………… 

NO

. 
UNSUR YANG DINILAI 

BOBOT 

(B) 

SKO

R (S) 
B X S 

1. Relevansitopikdengan program studi 1   

2. 
Kedalamandankeluasankajiankonsepdankerangka

hipotesis 
1,5 

  

3. 
Konsistensirumusanmasalah, 

hipotesispenelitiandanpengujianhipotesis 
1 

  

4. Ketepatanmetodepenelitiandan sampling 1   

5. 

Kualitasinstrumen 

(Konsistensidefinisikonseptualoperasional, kisi-

kisi, butirinstrumendan proses validasiinstrumen) 

2 

  

6. Kualitaspenyajianhasilpenelitiandanpembahasan 1,5   

7. KualitasKesimpulandanimplikasi 1   

8. Kemampuanmemepertahankantesis 10   

 

Catatan: skor 1 – 4 batas lulus 3.0 

Nilai  Σ Β X S = ……. 

 10 

Serang, ……………………… 

Penguji, 

 

………………………………… 

NIP …………………………… 



H. FORMAT PENILAIAN UJIAN TESIS (PENELITIAN KUALITATIF) 

FORMAT PENILAIAN UJIAN TESIS 

(PenelitianKualitatif) 

Nama   : …………………………………………………………………… 

NIM   : …………………………………………………………………… 

Program Studi  : …………………………………………………………………… 

NO. UNSUR YANG DINILAI 
BOBOT 

(B) 

SKOR 

(S) 
B X S 

1. Relevansitopikdengan program studi 1   

2. 
Kedalamandankeluasankajiankonsepdankrangkahipot

esis 
1,5 

  

3. 
Konsistensifokus, 

pertanyaanpenelitiandantemuanpenelitian 
1 

  

4. Ketepatanmetodepenelitiandanprosedurpenelitian 1,5   

5. 
Prosedurpengumpulan, 

analisisdanpemeriksaankeabsahan data 
1,5 

  

6. Kualitastemuandanpembahasanpenelitian 1,5   

7. KualitasKesimpulandanrekomendasi 1   

8. Kemampuanmemepertahankantesis 1   

  10   

 

Catatan: skor 1 – 4 batas lulus 3.0 

 

Nilai  Σ Β X S = ……. 

  10 

Serang, ……………………… 

Penguji, 

 

………………………………… 

NIP …………………………… 



I. FORMAT PENILAIAN UJIAN TESIS (PENELITIAN PENGEMBANGAN MODEL) 

FORMAT PENILAIAN UJIAN TESIS 

(PenelitianPengembangan Model) 

Nama   : …………………………………………………………………… 

NIM   : …………………………………………………………………… 

Program Studi  : …………………………………………………………………… 

NO. UNSUR YANG DINILAI 
BOBOT 

(B) 

SKOR 

(S) 
B X S 

1. Relevansitopikdankelayakan program/kebijakan 1   

2. 
Kedalamandankeluasankonsepdanteorikeilmuan yang 

dibahas 
1 

  

3. Metodedanprosedurpengembangan model 1   

4. 
Kualitasinstrumenuntuksetiaptahappengembangan 

model 
1 

  

5. 
Relevansihasilanalisiskebutuhan, kondisi yang ada, 

draf model, kelayakan model, efektivitas model 
2 

  

6. Kualitashasilpengembangan model danpembahasan 2   

7. KualitasKesimpulandankelayakaninstrumeni 1   

8. Kemampuanmemepertahankantesis 1   

  10   

 

Catatan: skor 1 – 4 batas lulus 3.0 

 

Nilai Σ Β X S = ……. 

  10 

Serang, ………………………… 

Penguji, 

 

…………………………………… 

NIP ……………………………… 



J. FORMAT PENILAIAN UJIAN TESIS (PENELITIAN TINDAKAN) 

FORMAT PENILAIAN UJIAN TESIS 

(Action Research) 

Nama   : …………………………………………………………………… 

NIM   : …………………………………………………………………… 

Program Studi  : …………………………………………………………………… 

NO

. 
UNSUR YANG DINILAI 

BOBOT 

(B) 

SKO

R (S) 
B X S 

1. Relevansitopikdankelayakan program/kebijakan 1   

2. 
Kedalamandankeluasaankonsepdanteorikeilmuan 

yang dibahas 
1,5 

  

3. Ketepanametodepenelitiandanprosedurpenelitian 1   

4. Kualitas proses penelitiansetiapsiklus 1   

5. 
Prosedurpegempulan, 

analisisdanpemeriksaankeabsahan data 
1,5 

  

6. Kualitastemuandanpembahasanpenelitian 2   

7. KualitasKesimpulandanrekomendasi 1   

8. Kemampuanmemepertahankantesis 1   

  10   

Catatan: skor 1 – 4 batas lulus 3.0 

Nilai  Σ Β X S = ……. 

  10 

Serang, ………………………… 

Penguji, 

 

…………………………………… 

NIP ……………………………… 



K. FORMAT PENILAIAN UJIAN TESIS (PENELITIAN EVALUASI 

PROGRAM/KEBIJAKAN) 

FORMAT PENILAIAN UJIAN TESIS 

(PenelitianEvaluasi Program/kebijakan) 

Nama   : …………………………………………………………………… 

NIM   : …………………………………………………………………… 

Program Studi  : …………………………………………………………………… 

NO

. 
UNSUR YANG DINILAI 

BOBOT 

(B) 

SKOR 

(S) 
B X S 

1. Relevansitopikdankelayakan program/kebijakan 1   

2. 
Konsistensifokus, pertanyaan, penelitian, 

dantemuanpenelitian 
1 

  

3. 
Kedalaman, keluasaankajiankonsep, model 

evaluasidankriteriaevaluasi 
1,5 

  

4. Ketepatanmetodepenelitiandanprosedurpenelitian 1   

5. 
Prosedurpegempulan, instrumen, 

analisisdanpemeriksaankeabsahan data 
1,5 

  

6. Kualitastemuandanpembahasanpenelitian 2   

7. KualitasKesimpulandanrekomendasi 1   

8. Kemampuanmemepertahankantesis 1   

  10   

Catatan: skor 1 – 4 batas lulus 3.0 

Nilai  Σ Β X S = ……. 

  10 

Serang, ………………………… 

Penguji, 

…………………………………… 

NIP ……………………………… 

 


