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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum War. Wab.
Menulis tesis merupakan puncak dari keseluruhan beban akademik yang harus
diselesaikan oleh mahasiswa termasuk mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa
Indonesia Program Pascasarjana Universitas Islam Malang. Oleh karena itu, kualitas
tesis yang ditulis oleh mahasiswa menjadi suatu bukti yang sahih atas kemampuan
mahasiswa tersebut dalam melakukan penelitian secara mandiri dan melaporkan hasilhasil penelitiannya secara tertulis.
Terkait tuntutan kualitas tesis yang disusun oleh mahasiswa dan untuk membantu
mahasiswa dalam menyusun laporan penelitan serta untuk menyeragamkan tata aturan
penulisannya, telah disusun Pedoman Penulisan Tesis oleh Program Studi Magister
Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Universitas Islam Malang yang
berisi tentang Hakikat Tesis, Format Tesis, Teknik Penulisan Tesis, dan Bentuk Tesis.
Setelah melalui proses pengerjaan yang cukup cuku panjang, puji syukur Alhamdulillahi
rabbil alamiin buku pedoman penulisan tesis tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
Proses penyelesaian buku pedoman ini disusun oleh Tim Penulis di bawah koordinasi
Ketua Program Studi.
Dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada pihak-pihak terkait atas semua curahan waktu dan energi
yang telah diberikan guna penyusunan panduan ini. Semoga dicatat oleh Allah SWT
sebagai ‘amal yang shaleh.
Akhirnya, mudah-mudahan buku pedoman ini membantu kelancaran mahasiswa
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana
Universitas Islam Malang dalam menyelesaikan studinya, terutama dalam menyusun
tesis.
Wassalamu’alaikum War. Wab.
Malang, 28 Agustus 2018
Direktur,

Prof. Dr. Ir. H. Agus Sugianto, ST., MP.
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BAB I
HAKIKAT TESIS

Bab ini memuat hal-hal yang terkait dengan keberadaan tesis, meliputi:
pengertian tesis, fungsi dan tujuan penulisan, proses pemrograman, pembimbingan,
penilaian, dan kode etik penulisan.
1.1 Pengertian
Yang dimaksud dengan tesis dalam pedoman ini adalah karya ilmiah yang ditulis
oleh mahasiswa program pascasarjana tingkat magister (S-2) pada masa akhir studinya
berdasarkan hasil penelitian lapangan (field research), atau penelitian kepustakaan
(library research), atau penelitian pengembangan (developmental research), atau
penelitian tindakan kelas (classroom action research) atas suatu masalah yang
dilakukan dengan saksama. Tesis merupakan tugas akademik yang wajib dilaksanakan
oleh mahasiswa secara individual sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti
yudisium.
1.2 Fungsi dan Tujuan Penulisan
Tesis berfungsi sebagai sarana penilaian kemampuan dan keterampilan
mahasiswa dalam mengamati, mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan
masalah yang relevan dengan bidang studi, serta melaporkan hasilnya secara tertulis.
Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa
dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara melakukan penelitian sendiri,
menganalisis, dan menarik kesimpulan serta menyusun laporan dalam bentuk karya
tulis.
1.3 Pemrograman
Setiap mahasiswa yang memprogram tesis diharuskan memenuhi beberapa
persyaratan, meliputi: (a) telah lulus mata kuliah tentang metodologi penelitian, (b)
sedang/telah menempuh mata kuliah seminar usulan penelitian, dan (c) telah memenuhi
persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Akademik
Universitas Islam Malang.
Sedangkan alur pemrogramannya adalah sebagai berikut.
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1) Mahasiswa mengajukan judul penelitian kepada pimpinan program studi dengan
cara mengisi format ajuan penulisan Tesis yang telah disediakan.
2) Judul penelitian yang telah diajukan, dievaluasi dengan menggunakan kriteria: (1)
relevansi dengan disiplin ilmu (pendidikan bahasa Indonesia) yang sedang diikuti,
(2) keaktualan dan kefaktualan masalah yang akan diteliti, (3) jumlah mahasiswa
yang mempunyai masalah penelitian yang sejenis.
3) Ketua Program Studi menyusun usulan dosen pembimbing kepada Direktur
berdasarkan usulan masalah penelitian yang diajukan mahasiswa.
4) Direktur menerbitkan Surat Keputusan tentang penetapan dosen pembimbing, dan
5) Judul penelitian dan dua dosen pembimbing (I dan II) diumumkan kepada
mahasiswa yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan konsultasi proposal penelitian.
6) Proposal penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, diseminarkan
dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh Tim Penilai (Komisi yang dibentuk oleh
Ketua Program Studi) yang terdiri dari Ketua PS dan atau Sekretaris PS, dosen
pembimbing, serta undangan umum (mahasiswa di lingkungan PPS Unisma)
untuk memperoleh berbagai masukan tentang perencanaan dan keputusan
kelanjutan penelitian tesis.
7) Selanjutnya tim penilai (Komisi) memberikan penilaian terhadap proposal yang
telah diseminarkan.
8) Mahasiswa menyempurnakan proposal hasil seminar.
9) Berikutnya, hasil revisi proposal penelitian ditindaklanjuti dengan proses
pembimbingan, dengan pedoman:
a) Dosen pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa
dalam aspek substansi penelitian.
b) Dosen pembimbing II bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa
dalam aspek kebahasaan dan sistematika penulisan.
1.4 Pembimbingan
Dalam penulisan tesis, mahasiswa dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing
yang sesuai dengan bidang masalah yang akan diteliti oleh mahasiswa tersebut. Syarat
akademik dosen yang bisa ditunjuk sebagai pembimbing I adalah bergelar doktor atau
magister/master dengan jabatan fungsional guru besar. Sedangkan syarat akademik
dosen yang bisa ditunjuk sebagai pembimbing II adalah bergelar minimal
magister/master.
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Tugas pokok dosen pembimbing adalah membantu kelancaran penyusunan tesis
mahasiswa. Dalam praktiknya, dosen pembimbing pertama bertugas membimbing
terutama dalam bidang materi dan metodologi penelitian; sedangkan dosen pembimbing
kedua bertugas membimbing terutama dalam bidang bahasa dan sistematika penulisan.
1.5 Penilaian dan Ujian
Penilaian tesis meliputi penilaian rencana tesis, proses pembimbingan, naskah
tesis, dan proses ujiannya.
Penilaian rencana tesis menyangkut aspek-aspek berikut ini (1) substansi
keilmuan, (2) isi atau bobot rencana penelitian, (3) metode penelitian yang dipilih, (4)
kemampuan akademis, (5) penguasaan terhadap topik yang dipilih untuk diteliti. Bagi
mahasiswa yang tidak memenuhi standar layak, maka harus mengulang ujian proposal
tesis, termasuk mengulang proses konsultasi bimbingan. Setelah persetujuan majelis
penguji didapatkan, maka mahasiswa tersebut diperkenankan terjun di lapangan untuk
pengumpulan data dengan membawa surat izin penelitian.
Setelah data terkumpul dan dianalisis, selanjutnya hasil penelitian disusun dalam
bentuk laporan secara lengkap setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing.
Ujian dapat dilaksanakan dengan ketentuan (1) telah mendapatkan
persetujuan/pengesahan dosen pembimbing, (2) telah mendapatkan persetujuan menguji
(format disediakan) dari dewan penguji.
Ujian tesis merupakan ujian komprehensif untuk menilai penguasaan akademik
mahasiswa tentang isi tesis yang ditulisnya serta kemampuan dalam mempertahankan
pandangan serta pendapat-pendapatnya dari sanggahan-sanggahan anggota tim penguji.
Ujian tesis merupakan ujian akhir program pendidikan bagi mahasiswa yang tesisnya
telah disetujui oleh kedua dosen pembimbing untuk diujikan. Mahasiswa dinyatakan
lulus ujian tesis apabila nilai kesimpulan ujian tesisnya serendah-rendahnya B- dengan
atau tanpa berkewajiban merevisi skripsi. Keputusan kelulusan diumumkan segera
setelah ujian berakhir.
Ujian tesis diselenggarakan oleh panitia ujian yang terdiri atas: penanggung
jawab (Direktur), pelaksana (Ketua Program Studi), dan tim penguji. Tim penguji tesis
terdiri atas tiga orang, yang ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Program Studi,
yakni: (a) penguji I, (b) penguji II yang bertindak sebagai ketua sidang, dan (c) penguji
III. Syarat akademik dosen yang bisa bertindak sebagai penguji I sama dengan syarat
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akademik pembimbing I, yaitu bergelar doktor atau magister/master dengan jabatan
fungsional guru besar. Penguji II dan Penguji III masing-masing adalah pembimbing I
dan pembimbing II.
Mahasiswa dapat mendaftarkan ujian tesis bila telah lulus semua matakuliah
dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75 dan tidak ada nilai C.
1.6 Kode Etik Penulisan
Yang dimaksud kode etik di sini adalah seperangkat norma yang perlu
diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan tesis sebagai salah satu karya
ilmiah harus mengikuti norma-norma penulisan karya ilmiah pada umumnya. Norma ini
berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perizinan terhadap bahan yang digunakan,
dan penyebutan sumber data atau informan.
Penulis karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindak kecurangan yang
lazim disebut plagiat. Plagiat merupakan tindak kecurangan yang berupa pengambilan
tulisan atau pemikiran orang lain yang diaku sebagai hasil tulisan atau hasil
pemikirannya sendiri. Oleh karena itu di bagian awal tesisnya, penulis wajib membuat
dan mencantumkan pernyataan pertanggungjawaban bermaterai bahwa karyanya itu
bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Berkaitan dengan
plagiasi, dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Magister Pendididikan Bahasa
Indonesia khususnya pada Ketrampilan Umum (KU8) dirumuskan “mampu
mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil
penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi”. Berkaitan
dengan deteksi plagiasi, hal ini diatur dalam SK Rektor Nomor: 21/L.16/U.I/AKA/2018
tentang detiksi plagiasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa di Universitas Islam Malang.
Penyimpangan terhadap ketentuan ini (baik berkaitan dengan teknik penulisan maupun
pertanggungjawaban isinya) akan berdampak pada revisi, bahkan apabila
penyimpangannya tidak bisa ditoleransi bisa berdampak pada ketidaklulusan.
Dalam penulisan tesis, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap
bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari
suatu sumber atau orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentikkan
dengan pencurian. Walaupun demikian, kegiatan rujuk-merujuk dan kutip-mengutip ini
tidak dapat dihindari dalam menulis karya ilmiah. Kegiatan ini justru amat dianjurkan,
karena perujukan dan pengutipan akan membantu perkembangan ilmu.
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Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber (misalnya instrumen, bagan,
gambar, dan tabel), penulis wajib meminta ijin kepada pemilik bahan tersebut secara
tertulis. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan
sumbernya dengan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil
sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Nama sumber data atau informan, terutama
dalam penelitian kualitatif, tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut
dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber data atau
informan dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran.
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BAB II
FORMAT TESIS

Bab ini mencakup dua hal, yakni format tesis secara umum dan penjelasan
bagian-bagian tesis secara lebih rinci. Dalam bahasan ini dicakup format tesis dari
kelima jenis penelitian, yakni penelitian kuantitatif, kualitatif, kajian pustaka,
pengembangan, dan tindakan kelas.
2.1 Format Tesis secara Umum
Secara garis besar, tesis terdiri atas bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.
Bagian-bagian tersebut diuraikan sebagai berikut.
2.1.1 Bagian Awal
Bagian awal tesis terdiri atas hal-hal berikut ini.
a. Sampul Luar
b. Sampul Dalam
c. Halaman Persetujuan
d. Halaman Pengesahan
e. Halaman Moto dan Persembahan (bila diperlukan)
f. Halaman Pertanggungjawaban
g. Abstrak
h. Kata Pengantar
i. Daftar Isi
j. Daftar Tabel
k. Daftar Gambar
l. Daftar Lampiran
m. Daftar Lainnya
2.1.2 Bagian Inti
Bagian inti tesis adalah teks tesis itu sendiri dan teks tesis ini mempunyai
ragam format yang berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian.
2.1.2.1 Teks Tesis Hasil Penelitian Kuantitatif
Format teks tesis yang merupakan laporan hasil penelitian kuantitatif adalah
sebagai berikut.
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI

PENDAHULUAN
KAJIAN KEPUSTAKAAN
METODE PENELITIAN
HASIL PENELITIAN
PEMBAHASAN
PENUTUP
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2.1.2.2 Teks Tesis Hasil Penelitian Kualitatif
Format teks tesis yang merupakan laporan hasil penelitian kualitatif sebagai
berikut.
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN
BAB III METODE PENELITIAN
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
BAB V PEMBAHASAN
BAB VI PENUTUP
2.1.2.3 Teks Tesis Hasil Penelitian Kajian Pustaka
Format teks tesis yang merupakan laporan hasil penelitian kajian pustaka
adalah sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN
BAB II
BAB III
uraian tentang masalah yang dikaji
BAB IV
BAB V
BAB VI PENUTUP
2.1.2.4 Teks Tesis Hasil Penelitian Pengembangan
Format teks tesis yang merupakan laporan hasil penelitian pengembangan
adalah sebagai berikut.
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V

PENDAHULUAN
KAJIAN KEPUSTAKAAN
METODE PENGEMBANGAN
HASIL PENGEMBANGAN
PENUTUP

2.1.2.5 Teks Tesis Hasil Penelitian Tindakan Kelas
Format teks tesis yang merupakan laporan hasil penelitian tindakan kelas
adalah sebagai berikut.
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI

PENDAHULUAN
KAJIAN KEPUSTAKAAN
METODE PENELITIAN
HASIL PENELITIAN
PEMBAHASAN
PENUTUP
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2.1.3 Bagian Akhir
Bagian akhir tesis memuat hal-hal yang mendukung atau yang terkait erat
dengan uraian yang dipaparkan pada bagian inti. Bagian ini biasanya terdiri atas tiga
hal, yaitu daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.
2.2 Rincian Format Tesis
Sebagaimana dijelaskan di depan, secara umum format tesis terdiri dari tiga
bagian, yaitu bagian awal, inti, dan akhir. Masing-masing bagian dijelaskan secara
rinci sebagai berikut.
2.2.1 Bagian Awal
Bagian awal tesis beserta penjelasan tentang isi dan teknis penulisannya
adalah sebagai berikut.
2.2.1.1 Sampul Luar
Sampul luar berisi judul tesis secara lengkap, kata TESIS, nama lengkap dan
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), logo Universitas Islam Malang dengan diameter 3
cm, dan diikuti oleh nama lengkap universitas, program pascasarjana, program studi,
dan waktu (bulan-tahun) lulus ujian. Semua huruf dicetak dengan huruf kapital.
Komposisi huruf dan tata letak masing-masing bagian diatur simetris, rapi, dan
serasi. Ukuran huruf yang digunakan adalah 12-16 poin. Contoh halaman sampul
luar dapat dilihat pada Lampiran 1a.
2.2.1.2 Sampul Dalam
Sampul dalam terdiri atas dua halaman. Halaman pertama, isi dan formatnya
sama dengan sampul luar. Halaman kedua memuat hal-hal berikut ini.
1. Judul
Judul tesis ditulis dengan huruf kapital penuh.
2. Ungkapan
Ungkapan yang dituliskan pada halaman sampul dalam untuk tesis program
studi pendidikan bahasa Indonesia adalah TESIS Diajukan kepada Universitas Islam
Malang untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister
Pendidikan Bahasa Indonesia.
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3. Nama Penulis dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)
Nama penulis ditulis lengkap dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama
masing-masing kata yang ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan nomor pokok
mahasiswa ditulis: NPM diikuti nomor registrasi mahasiswa.
4. Nama Lengkap Lembaga
Nama lengkap lembaga yang terdiri atas nama universitas, program
pascasarjana, dan program studi ditulis dengan huruf kapital.
5. Bulan dan Tahun Ujian Tesis
Bulan ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf pertamanya, dan tahun lulus
ujian tesis. Contoh halaman sampul dalam dapat dilihat pada lampiran 2a.
2.2.1.3 Halaman Persetujuan
Lembar persetujuan ini memuat pernyataan bahwa tesis tersebut telah
mendapatkan persetujuan dari kedua dosen pembimbing untuk diujikan. Hal-hal
yang dicantumkan dalam lembar persetujuan pembimbing ini meliputi ungkapan
Tesis oleh <nama penulis> ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji, tanggal
persetujuan, nama dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II lengkap dengan
gelar akademiknya.
2.2.1.4 Halaman Pengesahan
Lembar pengesahan ini memuat pernyataan dewan penguji yang terdiri atas
penguji I, penguji II, dan penguji III bahwa tesis tersebut telah dipertahankan dalam
forum ujian yang diselenggarakan pada tanggal tertentu. Untuk tesis program studi
pendidikan bahasa Indonesia, pernyataan ini berbunyi Tesis oleh <nama penulis> ini
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal ….
Untuk memperkuat pernyataan dewan penguji tersebut, halaman pernyataan
ini harus diketahui oleh direktur. Contoh halaman pengesahan dapat dilihat pada
lampiran 4a.
2.2.1.5 Halaman Moto dan/atau Persembahan
Halaman ini tidak harus ada pada setiap tesis. Penulis yang memanfaatkan
halaman ini diharuskan memenuhi ketentuan bahwa moto yang dimuat berisi
kutipan-kutipan kalimat bijak yang menggambarkan falsafah hidup penulis,
sedangkan persembahan berisi kalimat-kalimat pendek dan baku yang menunjukkan
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kepada siapa tesis ini dipersembahkan. Pemuatan moto dan/atau persembahan
tersebut tidak boleh lebih dari satu halaman. Baik moto maupun persembahan harus
ditulis sesuai dengan etika dan kaidah penulisan yang berlaku. Contoh halaman moto
dan/atau persembahan dapat dilihat pada lampiran 5a.
2.2.1.6 Halaman Pertanggungjawaban
Halaman ini berisi pernyataan secara legal formal bahwa: (1) tesis tersebut
belum pernah diajukan kepada lembaga pendidikan tinggi mana pun untuk
mendapatkan gelar akademik apa pun, (2) tesis tersebut benar-benar hasil karya
mandiri penulis dan bukan merupakan jiplakan atau plagiasi atas karya orang lain,
dan (3) penulis bersedia menanggung semua konsekuensi hukum bila ternyata di
kemudian hari diketahui atau terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tesis
tersebut merupakan hasil plagiasi. Contoh halaman pertanggungjawaban ini dapat
dilihat pada lampiran 6a.
2.2.1.7 Abstrak
Abstrak terdiri atas dua macam. Pertama, abstrak tesis yang dimasukkan
dalam tesis yang dijilid (sebagai laporan hasil penelitian). Kedua, abstrak untuk
persyaratan pengajuan yudisium.
Abstrak tesis yang dijilid terdiri atas empat bagian, yakni identitas halaman,
identitas abstrak tesis, kata kunci, dan teks abstrak yang ditulis dalam spasi tunggal.
Sedangkan jarak antarbagian ditulis dengan spasi ganda. Pada bagian identitas
halaman ditulis kata ABSTRAK (dengan huruf kapital dan tebal), simetris di batas
atas bidang pengetikan dan tanpa diakhiri tanda titik.
Bagian identitas abstrak tesis ditulis mulai dari tepi kiri bidang pengetikan
dengan baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam sebanyak tujuh ketukan.
Identitas abstrak ini ditulis secara berurutan dimulai dari: (1) nama penulis dengan
nama terakhir ditulis di depan, (2) tahun lulus ujian, (3) judul tesis, (4) kata TESIS,
(5) nama lembaga yang meliputi program studi, program pascasarjana, dan
universitas, dan diakhiri (6) nama dosen pembimbing I dan II lengkap dengan gelar
akademiknya. Setiap bagian identitas abstrak ini dipisahkan dengan tanda titik,
kecuali antara kata Tesis dan nama lembaga yang dipisah dengan tanda koma. Jika
nama penulis terdiri atas dua kata atau lebih, urutan penulisannya adalah nama akhir,
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nama awal, dan nama tengah. Judul tesis dicetak miring dan diketik dengan huruf
kapital pada awal kata, kecuali kata penghubung dan preposisi.
Tulisan kata-kata kunci dicetak tebal di tepi kiri di bawah identitas abstrak
tesis dengan huruf k kapital pada kata ‘kata’ yang pertama dan diikuti dengan tanda
titik dua (:) serta tiga hingga lima kata atau frase penting dalam tesis itu.
Bagian teks abstrak tesis memuat hal-hal: (1) uraian singkat latar belakang
dan masalah penelitian, (2) uraian singkat metodologi penelitian yang mencakup
rancangan penelitian, populasi dan sampel beserta teknik sampling yang digunakan,
pengumpulan data, dan teknik analisis data, (3) hasil-hasil penelitian, dan (4)
simpulan. Teks abstrak terdiri dari 500-750 kata. Contoh abstrak tesis yang dijilid ini
dapat dibaca pada lampiran 7a dan 7b.
Sedangkan abstrak untuk persyaratan pengajuan yudisium terdiri atas lima
bagian yakni identitas abstrak, tulisan ABSTRAK, kata-kata kunci, teks abstrak, dan
bagian tanda tangan. Pada halaman yang memuat bagian tanda tangan harus ada teks
abstrak di dalamnya (tidak hanya memuat tanda tangan). Contoh abstrak untuk
pengajuan yudisium dapat dibaca pada lampiran 7c dan 7d.
2.2.1.8 Kata Pengantar
Kata pengantar ini berisi ungkapan pernyataan terima kasih yang ditujukan
kepada orang-orang, lembaga, organisasi, dan/atau pihak-pihak lain yang telah
membantu pendidikan, penelitian, dan penulisan tesis, serta orang yang dianggap
berjasa dalam memperoleh gelar dan pendidikan yang dicapai. Tulisan kata
pengantar ditulis dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan dan
tanpa diakhiri tanda titik. Teks kata pengantar diketik dengan spasi ganda (dua spasi)
dengan panjang maksimal dua halaman. Pada akhir teks dicantumkan kata penulis
(dengan huruf p kapital) tanpa menyebut nama terang dan ditempatkan di sudut
kanan bawah.
2.2.1.9 Daftar isi
Daftar isi merupakan daftar judul bab dan bagian bab yang dianggap penting
bagi pemahaman tesis disertai nomor halamannya. Daftar ini hendaknya memberikan
gambaran garis besar tesis. Nomor bab ditulis dengan angka Romawi, sedangkan
bagian-bagian bab ditulis dengan angka Arab. Contoh daftar isi dapat dilihat pada
lampiran 8.
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2.2.1.10 Daftar Tabel
Daftar tabel digunakan apabila di dalam tesis terdapat beberapa tabel yang
digunakan untuk memperjelas keterangan dalam tesis. Nama tabel yang didahului
oleh nomornya dikumpulkan dalam daftar tabel.
2.2.1.11 Daftar Gambar
Daftar gambar digunakan apabila dalam tesis terdapat beberapa gambar.
Gambar-gambar tersebut dituliskan daftarnya dalam suatu halaman tersendiri, yakni
di dalam daftar gambar.
2.2.1.12 Daftar Lampiran
Daftar lampiran digunakan apabila di dalam tesis terdapat beberapa lampiran.
Lampiran-lampiran tersebut dituliskan daftarnya dalam satu halaman tersendiri,
yakni di dalam daftar lampiran. Contoh daftar lampiran dapat dilihat pada halaman
daftar lampiran (halaman vii) buku pedoman ini.
2.2.1.13 Daftar Lainnya
Jika dalam suatu tesis banyak digunakan lambang atau tanda yang
mempunyai makna spesifik (misalnya singkatan atau lambang-lambang yang
digunakan dalam matematika, ilmu kimia, dan bahasa), perlu ada daftar khusus untuk
lambang atau tanda tersebut. Nama daftar pada halaman ini tergantung pada nama
tanda atau lambang yang digunakan.

2.2.2 Bagian Inti
Sebagaimana yang dikemukakan di depan, bagian inti tesis adalah teks tesis
itu sendiri. Berikut dijelaskan isi masing-masing bagian teks tesis sesuai dengan jenis
penelitiannya.
2.2.2.1 Teks Tesis Hasil Penelitian Kuantitatif
Bagian-bagian dari teks tesis hasil penelitian kuantitatif dapat diuraikan
sebagai berikut.
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BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab pendahuluan, secara garis besar dapat dilihat hal-hal pokok yang
tercakup dalam penelitian dan hubungan antara hal yang satu dengan yang lain. Bab
ini dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut.
1.1 Latar Belakang Masalah
Pada bagian latar belakang ini diuraikan secara jelas alasan-alasan yang
melatarbelakangi dilaksanakannya penelitian itu. Alasan-alasan yang berupa
kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan bisa bersifat teoretis, praktis,
atau keduanya. Dengan demikian, pada bagian ini perlu ada kajian sekilas tentang
kepustakaan yang ada. Pada bagian akhir latar belakang masalah ini dikemukakan
secara tegas tentang pokok permasalahan yang diteliti.
1.2 Rumusan Masalah
Dalam bagian ini, peneliti berusaha merumuskan hal-hal yang menjadi pokok
permasalahan yang ingin segera diperoleh jawabannya di lapangan. Dengan rumusan
yang jelas, maka apa yang dipermasalahkan, bagaimana bentuk jawaban yang
mungkin diperoleh, dan bagaimana mencapainya akan tergambar secara nyata. Untuk
bisa demikian, maka biasanya permasalahan yang akan dikaji dirumuskan dalam
kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel
yang diteliti, hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subjek penelitian.
Selain itu, rumusan masalah hendaknya dapat diuji secara empirik, dalam arti
memungkinkan dikumpulkannya data untuk menjawab pertanyaan yang diajukan itu.

Contoh:
Pada siswa SMP di Kabupaten Malang, apakah mereka yang belajar Bahasa
Indonesia dengan menggunakan LKS mempunyai nilai pada Tes Sumatif Bersama
lebih tinggi daripada mereka yang belajar Bahasa Indonesia tanpa menggunakan
LKS?

1.3 Tujuan Penelitian
Pada umumnya, penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan yang
dimunculkan. Oleh karena itu, tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah dan
submasalah. Perumusan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat
pernyataan.
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Contoh:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah siswa SMP di Kabupaten Malang
yang belajar Bahasa Indonesia dengan menggunakan LKS memperoleh nilai pada
Tes Sumatif Bersama yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar
Bahasa Indonesia tanpa menggunakan LKS.

1.4 Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang
secara teoretis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya.
Secara prosedural hipotesis penelitian diajukan setelah peneliti melakukan kajian
teori, karena hipotesis penelitian adalah rangkuman dari simpulan-simpulan teoretis
yang diperoleh dari kajian pustaka. Namun secara teknis, hipotesis penelitian
dicantumkan di dalam Bab I (Bab Pendahuluan) agar hubungan antara masalah yang
diteliti dan kemungkinan jawabannya menjadi lebih jelas. Untuk itu di dalam latar
belakang masalah harus dipaparkan tentang kajian teori yang relevan.
Rumusan hipotesis bisa bersifat direksional atau nondireksional. Hipotesis
yang direksional tidak hanya menyebutkan adanya hubungan atau perbedaan
antarvariabel, melainkan juga menunjukkan sifat hubungan atau arah perbedaan itu.
Contoh hipotesis direksional:
Siswa SMP di Kabupaten Malang yang belajar Bahasa Indonesia dengan
menggunakan LKS memperoleh nilai yang lebih tinggi pada Tes Sumatif Bersama
dari pada siswa yang belajar Bahasa Indonesia tanpa menggunakan LKS.

Contoh hipotesis nondireksional:
Siswa SMP di Kabupaten Malang yang belajar Bahasa Indonesia dengan
menggunakan LKS dan mereka yang belajar tanpa menggunakan LKS memperoleh
nilai yang berbeda pada Tes Sumatif Bersama.

Perlu diingat bahwa tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis.
Oleh karena itu, subbab hipotesis tidak selalu ada dalam tesis hasil penelitian
kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang menggunakan rancangan deskriptif, misalnya,
tidak memerlukan hipotesis.
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1.5 Asumsi
Asumsi penelitian adalah anggapan dasar yang digunakan sebagai landasan
berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Asumsi dapat bersifat
substantif atau metodologis. Asumsi substantif berhubungan dengan masalah
penelitian, sedangkan asumsi metodologis berkenaan dengan metode penelitian.
Asumsi-asumsi ini tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Misalnya, peneliti
berasumsi bahwa tipe kepribadian seseorang bisa ditentukan berdasarkan
perilakunya. Oleh karena itu, instrumen yang dipakai untuk mendeteksi tipe
kepribadian subjek adalah dengan menggunakan kuesener tentang perilaku
(behaviour).
1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan
Bagian ini mencakup dua hal yang berkaitan erat, yakni ruang lingkup
penelitian dan keterbatasan penelitian. Pada ruang lingkup penelitian hal-hal yang
dikemukakan adalah variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian,
dan lokasi penelitian. Uraian mengenai ketiga hal ini dilakukan secara singkat karena
maksud utamanya adalah untuk memberikan gambaran utuh dan ringkas mengenai
cakupan penelitian. Pembahasan secara rinci dilakukan dalam bagian metode
penelitian (Bab III).
Keterbatasan penelitian menunjuk kepada suatu keadaan yang tidak bisa
dihindari dalam penelitian. Keterbatasan ini bisa bersifat praktis atau metodologis.
Keterbatasan praktis, misalnya, berupa kendala yang bersumber dari adat, tradisi,
etika, dan kepercayaan yang tidak memungkinkan peneliti mencari data yang
diperlukan. Sedangkan keterbatasan metodologis, misalnya, berupa kendala yang
menyangkut teknik pemilihan sampel atau instrumen pengumpul data yang
diperlukan.
1.7 Kegunaan Penelitian
Dalam bagian ini dikemukakan beberapa bukti yang menunjukkan
kemanfaatan penelitian ini untuk dilakukan. Nilai kemanfaatan ini bisa mencakup
kemanfaatan secara teoretis dan secara praktis. Dalam banyak hal, paparan mengenai
kegunaan penelitian ini menjadi acuan utama untuk menilai apakah suatu penelitian
itu layak untuk dilakukan atau tidak.
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1.8 Definisi Operasional/Penegasan Istilah
Dalam bagian ini dikemukakan beberapa hal yang perlu ditegaskan sehingga
tidak menimbulkan perbedaan penafsiran bagi pembaca, seperti: variabel yang dikaji,
jabaran dari masing-masing variabel, dan indikator-indikator dari masing-masing
variabel, serta definisi operasional variabel yang sifatnya abstrak.
Penyusunan definisi operasional perlu dilakukan. Dengan teramatinya konsep
atau konstruk yang diteliti, peneliti akan mudah mengukurnya. Di samping itu,
pemaparan definisi operasional secara jelas akan membuka kemungkinan bagi orang
lain untuk melakukan penelitian yang serupa sehingga apa yang dilakukan oleh
peneliti terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN
Setelah masalah penelitian dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya
dalam metode ilmiah adalah mengajukan hipotesis, yaitu dugaan atau jawaban
sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Sebagai catatan bahwa tidak setiap
penelitian kuantitatif memuat hipotesis.
Dalam kegiatan ilmiah, dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu
masalah haruslah menggunakan pengetahuan ilmiah (ilmu) sebagai dasar
argumentasi dalam mengkaji persoalan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh jawaban
yang dapat diandalkan. Sebelum mengajukan hipotesis peneliti wajib mengkaji
kepustakaan tentang teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan
masalah penelitian.
Kajian kepustakaan memuat dua hal pokok, yakni deskripsi teoretis tentang
objek (variabel) yang diteliti dan argumentasi atas hipotesis yang diajukan. Untuk
dapat memberikan deskripsi teoretis terhadap variabel yang diteliti, diperlukan
adanya kajian teori mendalam. Selanjutnya, argumentasi atas hipotesis yang diajukan
menuntut peneliti untuk menginterpretasikan teori yang dipilih sebagai landasan
penelitian dan menggabungkannya dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian
yang relevan.
Bahan-bahan kajian teori dapat diangkat dari berbagai sumber seperti jurnal
penelitian, disertasi, tesis, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar
dan diskusi ilmiah, dan terbitan-terbitan resmi pemerintah atau lembaga-lembaga

Pedoman Penulisan Tesis Pendidikan Bahasa PPS UNISMA

17
lain. Pemilihan bahan pustaka yang dikaji biasanya didasari dua kriteria, yakni (1)
prinsip kemutakhiran, dan (2) prinsip relevansi.
Prinsip kemutakhiran adalah penggunaan kepustakaan terbaru yang bisa
dijangkau. Prinsip ini penting karena ilmu berkembang dengan cepat. Sebuah teori
yang efektif pada suatu periode mungkin sudah ditinggalkan pada periode yang lain.
Dengan prinsip kemutakhiran ini, peneliti dapat berargumentasi berdasar teori-teori
yang pada waktu itu dipandang paling representatif. Hal serupa berlaku juga terhadap
penelaahan laporan-laporan penelitian. Sedangkan prinsip relevansi adalah
kesesuaian antara teori yang dikaji dengan masalah penelitian. Prinsip ini diperlukan
karena penguraian teori atau hasil penelitian mutakhir yang tidak ada sangkut
pautnya dengan masalah penelitian sangat kecil manfaatnya.
BAB III METODE PENELITIAN
Metode penelitian mencakup: (1) rancangan penelitian, (2) populasi dan
sampel, (3) instrumen, (4) prosedur pengumpulan data, dan (5) teknik analisis data.
3.1 Rancangan Penelitian
Bagian ini membahas rancangan penelitian yang tepat untuk digunakan
menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana telah dirumuskan pada Bab I.
Rancangan penelitian ini bisa bersifat deskriptif, korelasional, eksperimental, atau
expost facto. Bagaimana variabel-variabel diperlakukan juga harus dijelaskan pada
bagian ini. Misalnya, jika penelitian tersebut menggunakan rancangan eksperimental,
variabel apa yang dijadikan sebagai variabel bebas (independent variable) dan
variabel apa yang dijadikan variabel terikat (dependent variable).
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi merupakan tempat diberlakukannya hasil-hasil penelitian yang
dilakukan dalam sampel. Oleh karena itu, karakteristik populasi dan sampel harus
sama, atau keadaan yang berlaku dalam sampel hendaknya representatif dengan
keadaan dalam populasi. Di dalam bagian populasi dikemukakan karakteristikkarakteristik pokok yang mungkin merupakan ciri utama dari populasi tersebut.
Selanjutnya dikemukakan besar sampel serta cara penarikan sampel dari populasi.
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3.3 Instrumen Penelitian
Di dalam bagian ini dikemukakan deskripsi tentang instrumen yang
digunakan untuk memperoleh data penelitian, dan alasan pemilihannya. Jika
instrumen dikembangkan sendiri oleh peneliti, perlu dikemukakan prosedur
pengembangannya, serta informasi tentang tingkat kesahihan (validitas) dan
keandalan (reliabilitas)-nya. Jika instrumen yang digunakan diadaptasikan dari
instrumen yang sudah ada, tingkat kesahihan dan keandalannya perlu ditunjukkan.
3.4 Prosedur Pengumpulan Data
Pada bagian ini diuraikan tentang jadwal pengumpulan data, cara
pengumpulan data, dan personal pembantu pengumpul data. Bila ada penyimpanganpenyimpangan selama proses pengumpulan data baik jadwal, personal dan lain-lain,
keadaan itu perlu dikemukakan. Penyimpangan tersebut mungkin terjadi, tetapi
diupayakan tidak mempengaruhi hasil-hasil penelitian.
3.5 Teknik Analisis Data
Bagian ini menguraikan jenis statistik yang digunakan. Pemilihan jenis
statistik sangat ditentukan oleh jenis data yang dikumpulkan dengan tetap
berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai atau hipotesis yang hendak diuji. Oleh
karena itu, yang pokok untuk diperhatikan dalam pemilihan jenis statistik ialah
ketepatan teknik analisisnya bukan kecanggihannya.
Di samping mengemukakan tentang jenis statistik yang digunakan, perlu juga
dijelaskan tentang alasan pemilihannya. Apabila teknik analisis yang dipilih sudah
cukup dikenal, pembahasannya tidak perlu dilakukan secara panjang lebar. Jika
teknik analisis yang digunakan kurang populer, uraian tentang analisis ini perlu
dilakukan secara lebih rinci.
BAB IV HASIL PENELITIAN
Bab ini memuat dua hal, yakni paparan hasil analisis data dan pengujian
hipotesis.
4.1 Hasil Analisis Data
Pada bagian ini dikemukakan secara rinci hasil analisis data yang merupakan
temuan penelitian yang masih berupa statistik. Agar semua masalah penelitian bisa
dijawab dengan baik, hasil analisis data penelitian perlu dipaparkan secara runtut
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untuk setiap rumusan masalah penelitiannya. Dengan kata lain, dalam bagian hasil
analisis data ini, masing-masing masalah penelitian yang ingin ditemukan
jawabannya dikemukakan sekali lagi dengan diikuti oleh bukti-bukti temuan statistik
yang diperoleh dari hasil analisis data.
Perlu dikemukakan bahwa hanya tabel-tabel penting saja yang perlu
disajikan. Sedangkan hasil-hasil perhitungan statistik tidak perlu disajikan dalam
bagian ini. Bila dipandang perlu disertakan, tempatnya adalah pada bagian lampiran.
Sebagai contoh, cara menentukan rata-rata atau cara menghitung koefisien korelasi
tidak perlu ditampilkan dalam bagian hasil analisis data.
4.2 Pengujian Hipotesis
Temuan statistik yang dipaparkan sebelumnya dijadikan dasar dalam
pengujian hipotesis yang dituliskan di Bab I. Sebagaimana dikemukan di atas,
hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas masalah yang diteliti. Oleh
karena itu, hipotesis tersebut masih perlu diuji dengan menggunakan taraf
signifikansi tertentu, yakni 0,01 (1%) atau 0,05 (5%).
Untuk pengujiannya, hipotesis terlebih dahulu dituliskan dalam bentuk nol
yang biasa disebut hipotesis nol, yaitu penyangkalan terhadap adanya hubungan
antara variabel-variabel yang diteliti sebagaimana yang tertuang dalam hipotesis
penelitian.
Contoh Hipotesis Penelitian:
Siswa SMP di Kabupaten Malang yang belajar Bahasa Indonesia dengan
menggunakan LKS dan mereka yang belajar Bahasa Indonesia tanpa menggunakan
LKS memperoleh nilai yang BERBEDA pada Tes Sumatif Bersama.
Contoh Hipotesis Nol:
Siswa SMP di Kabupaten Malang yang belajar Bahasa Indonesia dengan
menggunakan LKS dan mereka yang belajar Bahasa Indonesia tanpa menggunakan
LKS memperoleh nilai yang TIDAK BERBEDA pada Tes Sumatif Bersama.

Dalam pengujian hipotesis ini, ada dua kemungkinan keadaan yang akan
menjadi temuan penelitian. Kemungkinan keadaan pertama adalah bahwa hipotesis
nol diterima sehingga hipotesis penelitian ditolak. Keadaan ini didapatkan jika
ternyata data yang dikumpulkan oleh peneliti tidak mendukung hipotesis penelitian.
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Sedangkan kemungkinan keadaan yang kedua adalah bahwa hipotesis nol ditolak,
sehingga hipotesis penelitian diterima. Keadaan ini didapatkan jika data yang
dianalisis mendukung hipotesis penelitiannya.
BAB V PEMBAHASAN
Pada bagian ini peneliti menginterpretasikan hasil penelitiannya dalam
perspektif kerangka teori dan temuan penelitian-penelitian lain yang telah dikaji di
bab II. Di samping itu, peneliti bebas menggunakan segenap kemampuan dan
kreativitasnya untuk membuat implikasi-implikasi dari hasil-hasil penelitian tersebut.
Jika dikaitkan dengan teori-teori yang telah berkembang sebelumnya, hasil penelitian
memiliki dua kemungkinan, yaitu (1) menguatkan teori, atau (2) meragukan
kebenaran teori tersebut. Kalau alternatif kedua yang ditemukan, yakni peneliti
meragukan kebenaran teori, maka dalam bagian ini peneliti perlu mengemukakan
alasan keraguannya berdasarkan hasil penemuan dalam penelitiannya. Dengan dasar
tersebut, peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut untuk
menguatkan pendapatnya, sehingga nantinya dapat menjadi teori baru.
BAB VI PENUTUP
Penutup merupakan bab terakhir dalam suatu tesis. Bab ini terdiri atas dua
bagian, yaitu simpulan dan saran.
6.1 Simpulan
Bagian ini berisi rangkuman semua hasil penelitian yang secara lengkap telah
diuraikan dalam bab IV. Bila penelitian itu untuk menjawab beberapa masalah,
rangkuman hasil penelitian ini harus dibuat urut sesuai dengan urutan rumusan
masalahnya. Dengan demikian, terdapat kesesuaian yang jelas antara jumlah
rumusan masalah yang diteliti dengan jumlah rangkuman temuan yang diperoleh. Di
samping rangkuman hasil penelitian, bagian simpulan ini dapat juga memuat uraian
singkat pembahasan peneliti terhadap temuannya tersebut.
6.2 Saran
Pada bagian ini dikemukakan saran yang diawali dengan suatu uraian yang
mengantarkan pada perumusan saran. Penulis dapat menuliskan semua pengantar
menjadi satu, kemudian disusul dengan pencantuman semua saran.
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Saran harus didasarkan atas atau berhubungan dengan temuan penelitian.
Saran dapat ditujukan kepada pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi atau
sekolah, lembaga teknik, cendekiawan, orang tua, pendidik, dan sebagainya.
Saran-saran yang dajukan dapat berupa atau berhubungan dengan anjuran
mengenai perlunya (a) dilakukannya penelitian lanjutan, (b) penetapan kebijakan
baru, (c) peninjauan kebijakan lama, (d) peninjauan kembali instrumen
pengumpulan data yang telah digunakan, dan (e) lain-lain yang layak.
2.2.2.2 Teks Tesis Hasil Penelitian Kualitatif
Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis
pendekatan induktif. Penelitian ini berusaha mengungkapkan gejala secara
menyeluruh dan sesuai dengan konteks, melalui pengumpulan data dari latar alami
sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti itu sendiri. Proses dan
makna perspektif subjek penelitian lebih ditonjolkan. Tesis hasil penelitian kualitatif
disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan
ciri-ciri naturalistik yang penuh keotentikan.
Secara rinci bagian inti (teks) tesis hasil penelitian kualitatif adalah sebagai
berikut.
BAB I PENDAHULUAN
Bab pendahuluan tesis hasil penelitian kualitatif sekurang-kurangnya memuat
hal-hal antara lain: (1) konteks penelitian, (2) fokus penelitian, (3) tujuan penelitian,
(4) asumsi, (5) kegunaan, dan (6) penegasan istilah. Secara umum bahasan masingmasing subjudul ini mirip dengan bahasan pada teks tesis hasil penelitian kuantitatif,
kecuali pada butir 1 dan 2 saja. Oleh karena itu, pada bagian ini hanya subjudul
konteks penelitian dan fokus penelitian yang dibahas.

1.1 Konteks Penelitian
Bagian ini memuat uraian tentang alasan-alasan dilakukannya penelitian,
alasan-alasan pemilihan seting yang mencakup seting tempat dan waktu, dan alasanalasan penetapan fokus penelitian.
1.2 Fokus Penelitian
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Bagian ini berisi rumusan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam
penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang
akan diungkap di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini harus selaras
dengan alasan-alasan yang dikemukakan di dalam konteks penelitian.
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN
Dalam penelitian kualitatif, kajian kepustakaan diarahkan pada penyajian
informasi terkait yang mendukung gambaran umum tentang fokus penelitian. Teori
yang dikaji ini lebih lanjut digunakan sebagai landasan untuk memahami temuan
yang diperoleh dan landasan pengembangan teori baru.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini memuat uraian secara rinci tentang metode dan langkah-langkah
penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, seting
penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan
data, dan tahapan penelitian.
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pada bagian ini dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan menyertakan alasan-alasan singkat mengapa
pendekatan ini digunakan. Di samping itu peneliti perlu mengemukakan jenis
penelitian yang digunakan, apakah studi kasus, grounded research, etnografi,
interaksi, ekologi, atau partisipatori.
3.2 Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan karena
peneliti itu bertindak sekaligus sebagai instrumen pengumpul data. Kehadiran
peneliti tersebut harus digambarkan secara eksplisit dalam laporan penelitian serta
perlu dikemukakan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat
partisipan, atau pengamat penuh. Di samping itu perlu pula dijelaskan apakah
kehadiran peneliti itu diketahui statusnya sebagai peneliti oleh subjek dan/atau
informan.
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3.3 Seting Penelitian
Yang dimaksud dengan seting penelitian adalah tempat dan waktu
pelaksanaan penelitian. Seting ini diuraikan dengan mengidentifikasi karakteristik
dan alasan pemilihannya. Pemilihan seting harus didasarkan pada pertimbanganpertimbangan ketepatan dan keunikan.
3.4 Sumber Data
Jenis data, sumber data, dan teknik penjaringan data yang memadai
dilaporkan pada bagian ini. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan,
bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan informan atau subjek penelitian,
bagaimana ciri-ciri informan atau subjek tersebut, dan dengan cara bagaimana data
dijaring sehingga validitasnya terjamin.
Dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah pengambilan sampel
sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Hanya saja, tujuannya berbeda. Dalam
penelitian kualitatif, penyampelan digunakan untuk mendapatkan informasi
sebanyak-banyaknya dan dikenakan pada situasi, subjek (informan), dan waktu.
Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, penyampelan dilaksanakan untuk melakukan
generalisasi.
3.5 Prosedur Pengumpulan Data
Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya
observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Diuraikan pula pada
bagian ini tentang hal-hal yang menyangkut cara dan prosedur perekaman data,
waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data, dan format ringkasan data.
3.6 Analisis Data
Dalam bagian ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan data secara
sistematis yang berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain
agar peneliti dapat menyajikan datanya. Analisis ini melibatkan pengerjaan,
pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan
hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Analisis data ini dilakukan
selama dan setelah pengumpulan data.
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3.7 Pengecekan Keabsahan Data
Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh
keabsahan datanya. Agar diperoleh data yang absah dan interpretasi yang tepat, perlu
diteliti kredibilitas data dan interpretasi tersebut dengan menggunakan teknik-teknik
seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam,
triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, teori), atau pembahasan
sejawat.
3.8 Tahapan Penelitian
Pada bagian ini diuraikan proses pelaksanaan penelitian, mulai dari penelitian
pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai pada penulisan
konsep laporan.
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
Bab ini memuat dua hal, yakni paparan data dan hasil analisis data.
4.1 Paparan Data
Bagian ini memaparkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode
dan prosedur yang diuraikan pada bab III. Paparan ini terdiri atas deskripsi data yang
disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil
analisis data. Deskripsi data ini diperoleh dari pengamatan dan/atau hasil wawancara
serta informasi lainnya, seperti dokumen, foto, rekaman video, dan hasil pengukuran.
4.2 Temuan Penelitian
Temuan penelitian merupakan hasil analisis data. Temuan penelitian ini
disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data.
Temuan penelitian ini bisa juga berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, dan
tipologi.
BAB V PEMBAHASAN
Dalam bagian ini dibahas keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensidimensi, posisi hasil penelitian terhadap teori-teori dan hasil-hasil penelitian
sebelumnya, serta interpretasi dari hasil penelitian.
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BAB VI PENUTUP
Bagian ini memuat simpulan hasil penelitian dan saran. Saran yang diajukan
dapat berupa rekomendasi, implikasi, dan tindak lanjut penelitian.
2.2.2.3 Teks Tesis Hasil Kajian Pustaka
Tesis hasil kajian pustaka merupakan bentuk laporan penelitian hasil olah
pikir peneliti mengenai suatu masalah dengan melakukan telaah yang kritis dan
mendalam berdasarkan kepustakaan yang ada. Dengan demikian, tesis jenis ini berisi
uraian atas suatu topik yang didukung oleh data yang diperoleh dari berbagai sumber
pustaka. Topik tersebut dikembangkan dalam beberapa subtopik dan sub-subtopik
yang ada diklasifikasi atas dasar kriteria tertentu menjadi beberapa kelompok
subtopik yang relevan. Masing-masing kelompok subtopik yang relevan ini
dikembangkan menjadi satu bab tesis.
Oleh karena jumlah kelompok subtopik yang dikembangkan bergantung pada
luasnya topik yang dikaji, aturan mutlak tentang jumlah bab dalam tesis hasil kajian
pustaka tidak ada. Dengan kata lain, jumlah babnya bervariasi, bergantung pada
banyaknya subtopik yang dibahas. Namun demikian, untuk keperluan penulisan
tesis, sub-subtopik tersebut dikelompokkan menjadi empat sehingga keseluruhan
tesis terdiri atas enam bab, yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II
BAB III
uraian tentang masalah yang dikaji
BAB IV
BAB V
BAB VI PENUTUP
Secara rinci bagian inti (teks) tesis hasil penelitian kajian pustaka adalah
sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN
Ada delapan hal pokok yang perlu dikemukakan dalam bab ini, yakni: (1)
latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan kajian, (4) asumsi, (5) ruang
lingkup dan keterbatasan penelitian, (6) kegunaan kajian, (7) metode kajian, dan (8)
penegasan istilah. Hal-hal tersebut pada dasarnya sama dengan isi bagian
pendahuluan tesis hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif, kecuali butir ke-7. Oleh
karena itu, hanya butir metode kajian saja yang akan dijelaskan di bagian ini.
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Metode kajian memberikan uraian tentang semua langkah yang dikerjakan
peneliti sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dimuat hal-hal yang berkaitan
dengan kerangka berpikir yang digunakan dalam pembahasan topik penelitian.
Maksudnya, bagian ini menjelaskan dasar penguraian suatu topik menjadi beberapa
subtopik dan dasar pengklasifikasian beberapa subtopik terkait menjadi satu
kelompok yang relevan. Penulisannya hendaknya didasarkan atas kajian teori dan
khasanah ilmu, yaitu paradigma, teori, konsep, prinsip, hukum, postulat, dan asumsi
keilmuan yang relevan dengan masalah yang dibahas.
BAB II - BAB V
Bab-bab ini memuat paparan hasil kajian. Sebagaimana yang dijelaskan di
depan, untuk membentuk alur pikir yang runtut dalam pengkajian masalah, topik
yang akan dikaji diuraikan lebih lanjut menjadi sub-subtopik. Untuk membentuk alur
pikir yang runtut dalam pengkajian masalah, topik itu lebih lanjut dijabarkan menjadi
beberapa subtopik. Sub-subtopik yang relevan selanjutnya dikelompokkan menjadi
satu kelompok. Dari kelompok-kelompok ini disusunlah bab-bab yang diperlukan
dan masing-masing diberi judul yang sesuai.
BAB VI PENUTUP
Bab ini berisi simpulan dan saran peneliti, seperti halnya bagian penutup tesis
hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif.
2.2.2.4 Teks Tesis Hasil Penelitian Pengembangan
Penelitian pengembangan adalah penelitian yang menghasilkan rancangan atau
produk dalam upaya memecahkan masalah aktual. Kegiatannya ditekankan pada
pemanfaatan teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, atau temuan-temuan
penelitian untuk pemecahan masalah.
Bagian teks inti tesis hasil penelitian pengembangan meliputi pendahuluan,
kajian kepustakaan, metode pengembangan, hasil pengembangan, dan penutup.
Uraian rinci tentang bagian-bagian teks inti ini sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN
Ada delapan hal pokok yang perlu dikemukakan dalam bab ini, yakni: (1) latar
belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan pengembangan, (4) spesifikasi
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produk, (5) manfaat pengembangan, (6) asumsi, (7) ruang lingkup dan keterbatasan,
dan (8) definisi istilah.
1.1 Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah menguraikan argumentasi pentingnya dilakukan
pengembangan dalam memecahkan masalah. Uraiannya meliputi identifikasi
kesenjangan-kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi nyata, dan dampak
kesenjangan itu apabila tidak segera dipecahkan. Pada bagian ini juga perlu
dipaparkan alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah disertai dengan
kemungkinan dukungan dan hambatannya. Paparan diakhiri dengan rasional
pemilihan alternatif yang ditawarkan.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dikemukakan dalam bentuk pernyataan secara singkat,
padat, dan jelas. Rumusan masalah menunjukkan alternatif pemecahan masalah yang
dipilih. Contoh rumusan masalah: Bagaimanakah pengembangan … dst (sesuai
judul).
1.3 Tujuan Pengembangan
Tujuan pengembangan berpijak pada masalah yang ingin dipecahkan dengan
menggunakan alternatif yang dipilih. Tujuan pengembangan mengarah pada kondisi
ideal seperti yang dikemukakan dalam latar belakang masalah.
1.4 Spesifikasi Produk
Spesifikasi produk dimaksudkan untuk menunjukkan karakteristik produk
yang diharapkan dari kegiatan pengembangan. Karakteristik produk ini lebih
menekankan keunggulannya dibandingkan dengan produk lainnya dalam
memecahkan masalah.
1.5 Manfaat Pengembangan
Pada bagian ini dijelaskan manfaat produk pengembangan yang dihasilkan
dalam skala lebih luas. Maksudnya, produk yang dihasilkan dapat digunakan untuk
memecahkan masalah sejenis, atau digunakan dalam ruang dan waktu lain.
1.6 Asumsi
Asumsi dalam pengembangan merupakan landasan menentukan karakteristik
produk, pembenaran pemilihan model, dan prosedur pengembangan. Asumsi harus
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mengacu pada teori-teori, pendapat ahli, atau data empiris yang relevan dengan
masalah yang hendak dipecahkan.
1.7 Ruang Lingkup dan Keterbatasan
Pada ruang lingkup pengembangan ini dijelaskan jenis produk yang
dikembangkan dengan alasan-alasan pemilihannya. Sedangkan keterbatasan
pengembangan menunjukkan keterbatasan produk yang dihasilkan untuk pemecahan
masalah lebih luas oleh pengguna berkaitan dengan asumsi dan kondisi dukungan
yang digunakan.
1.8 Definisi Istilah
Pendefinisian istilah dilakukan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran pada
pembaca. Oleh karena itu, istilah yang perlu didefinisikan adalah istilah yang
memungkinkan terjadi pengertian ganda (ambigu). Pendefinisiannya diupayakan
agar operasional.
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN
Pada bagian ini diuraikan konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai
landasan pemecahan masalah atau pengembangan produk. Dalam kajian ini juga
perlu dimasukkan model dan prosedur untuk mendukung pembenaran
pengembangan produk yang dipilih. Jika memungkinkan dikemukakan juga produk
pengembangan lain dalam upaya memecahkan masalah yang sama atau serupa.
BAB III METODE PENGEMBANGAN
Bab ini memuat uraian tentang: (1) model pengembangan, (2) prosedur
pengembangan, dan (3) uji coba produk.
3.1 Model Pengembangan
Dalam model pengembangan dikemukakan secara singkat struktur model
yang digunakan. Model pengembangan dapat diambil dari model yang dibuat oleh
ahli, atau dapat dibuat sendiri oleh peneliti. Wujudnya dapat berupa model
prosedural, model konseptual, dan model teoretik. Model prosedural adalah model
yang bersifat deskriptif tentang langkah-langkah yang harus diikuti untuk
menghasilkan produk. Model konseptual adalah model yang bersifat analitis yang
merinci bagian-bagian dan keterkaitan antarbagian suatu produk yang akan
dikembangkan. Sedangkan model teoretik adalah model yang menunjukkan
hubungan perubahan antarperistiwa.
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Selain itu, model pengembangan khususnya untuk desain pembelajaran dapat
diklasifikasikan ke dalam model berorientasi kelas, model berorientasi sistem, model
berorientasi produk, model prosedural dan model melingkar. Model berorientasi
kelas biasanya ditujukan untuk mendesain pembelajaran level mikro (kelas) yang
hanya dilakukan setiap dua jam pelajaran atau lebih. Contohnya adalah model
ASSURE. Model berorientasi produk adalah model desain pembelajaran untuk
menghasilkann suatu produk, biasanya media pembelajaran, misalnya video
pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau modul. Contoh modelnya adalah
model Hannafin and Peck. Satu lagi adalah model beroreintasi sistem yaitu model
desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang
cakupannya luas, seperti desain sistem suatu pelatihan, kurikulum sekolah, dan lainlain. Contohnya adalah model ADDIE. Selain itu ada pula yang biasa kita sebut
sebagai model prosedural dan model melingkar. Contoh dari model prosedural
adalah model Dick and Carrey sementara contoh model melingkar adalah model
Kemp. Kesemua model tersebut juga dapat dimodifikasi untuk melakukan penelitian
pengembangan.
3.2 Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan merupakan langkah-langkah yang harus diikuti
untuk menghasilkan produk. Pada model prosedural, langkah-langkah itu tinggal
mengikutinya saja. Sedangkan pada model konseptual dan model teoretik perlu
disusun langkah-langkahnya dengan mengikuti alur model.
3.3 Uji Coba Produk
Uji coba produk dimaksudkan untuk menguji keefektifan, efisiensi dan/atau
daya tarik produk yang dihasilkan. Pada bagian ini diuraikan desain uji coba, subjek
uji coba, jenis data, instrumen pengumpul data, dan teknik analisis data.
3.3.1 Desain Uji Coba
Ada tiga tahapan uji coba, yaitu uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil,
dan uji coba lapangan. Peneliti dapat menggunakan satu, dua, atau tiga tahap,
bergantung kebutuhannya. Desain uji coba dapat menggunakan salah satu model
penelitian kuantitatif, seperti eksperimen atau studi deskriptif.
3.3.2 Subjek Uji Coba
Subjek uji coba dapat dipilih di antara (1) ahli tentang produk atau perancang
produk, dan/atau (2) konsumen pengguna produk. Karakteristik dan teknik pemilihan
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subjek uji coba perlu diidentifikasi secara jelas. Teknik pemilihan subjek seperti
teknik pemilihan sampel pada penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif.
3.3.3 Jenis Data
Jenis data yang dikumpulkan disesuaikan dengan konteks pengembangan
dalam memecahkan masalah, misalnya ditekankan pada keefektifan, efisiensi, daya
tarik, atau ketiganya. Paparannya harus dikaitkan dengan desain dan subjek uji coba.
3.3.4 Instrumen Pengumpul Data
Instrumen pengumpul data dapat diadaptasi dari instrumen yang sudah ada
atau dapat dibuat sendiri. Dari mana pun asalnya, instrumen harus ditunjukkan bukti
validitas dan reliabilitasnya. Pengujian instrumen ini diperlukan untuk memberikan
gambaran bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah
memenuhi standar validitas dan reliabilitas. Untuk menjamin kualitas instrumen yang
berupa angket analisis kebutuhan, karaktersitik subjek, angket untuk ahli, dan
sebagainya dapat divalidasi oleh ahli (proses validasi intrumen). Validasi intrumen
dapat dilakukan oleh dosen di luar pembimbing yang memiliki kepakaran sesuai
dengan produk yang dikembangkan oleh peneliti.
3.3.5 Teknik Analisis Data
Teknik dan prosedur analisis yang dipaparkan di sini disertai dengan alasan
pemilihannya. Uraian secara lebih rinci diperlukan pada teknik dan prosedur yang
belum banyak dikenal.
BAB IV HASIL PENGEMBANGAN
Bab ini memuat penjelasan tentang: (1) hasil pengembangan produk, meliputi:
penyajian hasil pengembangan produk, hasil uji coba produk, revisi produk, dan
hasil uji efektifitas produk; (2) pembahasan hasil pengembangan produk.
4.1 Hasil Pengembangan Produk
Pada bagian ini diuraikan tentang proses mengembangkan produk sesuai
dengan model pengembangan yang digunakan.
4.1.1 Penyajian Data Hasil Pengembangan Produk
Pada bagian ini dipaparkan tentang produk pengembangan yang telah
dihasilkan secara rinci dan jelas. Paparan tentang produk pengembangan dapat
disertai gambar produk, diagram, tabel atau flowchart sesuai dengan karakteristik
produk yang dihasilkan.
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4.1.2 Hasil Uji Coba Produk
Data yang dikumpulkan dalam uji coba disajikan pada bagian ini. Data
sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel, bagan, atau gambar agar lebih komunikatif.
4.1.3 Revisi Produk
Revisi produk bersifat tentatif, artinya bisa dilakukan atau tidak. Ukurannya
keefektifan, efisiensi, dan/atau kemenarikan. Jadi, revisi dilakukan untuk menjadikan
produk lebih efektif, efisien, dan/atau menarik.
4.1.4 Hasil Uji Efektivitas Produk
Pada bagian ini diuraikan hasil uji efektivitas produk pengembangan setelah
dilakukan uji lapangan. Paparan hasil uji efektivitas produk ini meliputi data uji
lapangan, teknik analisis data, dan hasil uji lapangan.
4.2 Pembahasan Hasil Pengembangan Produk
Pada bagian ini diuraikan keterkaitan antara hasil pengembangan produk dengan
kajian teori yang telah diuraikan pada bab II Kajian Kepustakaan.
BAB V PENUTUP
Bab ini memuat dua hal, yakni: (1) simpulan dan (2) saran pemanfaatan.
5.1 Simpulan
Pada bagian ini dipaparkan tentang simpulan pengembangan produk. Simpulan
pengembangan produk merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah
ditetapkan pada bagian pendahuluan.
5.2 Saran Pemanfaatan
Saran pemanfaatan meliputi saran pemanfaatan produk, saran penyebaran
(diseminasi), dan saran pengembangan lebih lanjut. Setiap saran didasarkan pada
hasil kajian produk.

2.2.2.4 Teks Tesis Hasil Penelitian Tindakan Kelas
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah penelitian yang dilaksanakan dalam
rangka memecahkan masalah-masalah nyata dalam proses belajar-mengajar di kelas
sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bisa dicapai secara efektif dan
efisien. Oleh karena itu, penelitian ini selalu berangkat dari pengidentifikasian
masalah kelas, pemilihan masalah yang akan dipecahkan, dan penetapan kriteria
keberhasilan pemecahan masalah yang dipilih. Selanjutnya, peneliti mengembangkan
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strategi pembelajaran yang akan diterapkan untuk memecahkan masalah tersebut.
Proses penerapan strategi pembelajaran dan pencapaian kriteria keberhasilan
pemecahan masalah inilah yang dilaporkan dalam penelitian tindakan kelas.
Secara umum bagian teks inti tesis hasil penelitian tindakan kelas meliputi
pendahuluan, kajian kepustakaan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan,
dan penutup. Uraian rinci tentang bagian-bagian teks inti ini sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN
Pada dasarnya bagian pendahuluan tesis hasil penelitian tindakan kelas mirip
dengan bagian pendahuluan tesis hasil penelitian kuantitatif atau kualitatif. Yang
sedikit berbeda adalah bagian latar belakang masalah. Pada tesis hasil penelitian
tindakan kelas, bagian ini berisi uraian tentang masalah-masalah yang terdapat di
kelas, misalnya masalah rendahnya prestasi belajar siswa. Pada bagian ini juga
dijelaskan tingkat keseriusan masalah tersebut sehingga perlu dikembangkan suatu
strategi tertentu untuk mengatasinya.
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN
Pada bagian ini diuraikan konsep, prinsip, atau teori yang dijadikan landasan
pengembangan strategi pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian
tindakan kelas. Dalam kajian ini juga perlu dimasukkan temuan penelitian-penelitian
sebelumnya yang mungkin telah membuktikan kekuatan atau keunggulan strategi
pembelajaran yang akan diteliti penerapannya tersebut.
BAB III METODE PENELITIAN
Metode penelitian mencakup: (1) rancangan penelitian, (2) seting and subjek
penelitian, dan (3) prosedur penelitian.

3.1 Rancangan Penelitian
Bagian ini menegaskan bahwa rancangan penelitian yang digunakan adalah
penelitian tindakan kelas, yang dikuti dengan penjelasan konsep penelitian tindakan
kelas dan mengapa rancangan ini dipilih. Jika penelitian tindakan kelas ini
dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan orang lain (misalnya, guru kelas), hal
tersebut harus pula ditegaskan pada bagian ini.
3.2 Seting and Subjek Penelitian
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Yang dimaksud dengan seting penelitian adalah tempat dan waktu
pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, pada bagian ini dijelaskan tentang: 1)
identitas sekolah yang meliputi nama dan alamat sekolah; dan 2) waktu yang
meliputi kapan dan berapa lama penelitian ini dilakukan.
Sedangkan subjek penelitian adalah siswa yang dilibatkan dalam penelitian.
Informasi tentang siswa ini meliputi tingkat/kelas, jumlah, dan karakteristikkarakteristik lain yang dipandang penting.
3.3 Prosedur Penelitian
Pada bagian ini dijelaskan tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas
yang dilalui, yang meliputi langkah persiapan dan pelaksanaan.
3.3.1 Persiapan Penelitian
Persiapan penelitian tindakan kelas meliputi kegiatan pengindentifikasi
masalah yang terdapat di kelas, penganalisisan tingkat keseriusan masalah, pemilihan
masalah yang akan dipecahkan, dan penetapan kriteria keberhasilan pemecahan
masalah yang dipilih. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas senantiasa diawali
dengan penelitian awal (preleminary studies).
3.3.2 Pelaksanaan Penelitian
Bagian ini memuat penjelasan tentang jumlah putaran (cycle) yang
dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah yang telah ditetapkan dengan
masing-masing putaran (cycle) terdiri dari tahap perencanaan (planning),
pelaksanaan (implementation), observasi (observation), dan refleksi (reflection).
3.3.2.1 Perencanaan
Pada bagian ini dideskripsikan strategi pembelajaran yang dikembangkan
untuk memecahkan masalah yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran ini memuat
langkah-langkah pembelajaran mulai dari kegiatan awal hingga akhir. Langkahlangkah pembelajaran ini tergambar dalam persiapan mengajar (lesson plan) yang
disusun oleh peneliti. Untuk bagian perencanaan putaran (cycle) setelah putaran
(cycle) pertama, harus dijelaskan pula perbedaan-perbedaan antara strategi
pembelajaran pada putaran (cycle) tersebut dengan strategi pembelajaran putaran
(cycle) sebelumnya sebagi wujud dari revisi strategi pembelajaran yang dilakukan.
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3.3.2.2 Pelaksanaan
Bagian ini memuat penjelasan tentang pelaksanaan rencana strategi
pembelajaran yang telah disusun. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang jumlah
pertemuan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran yang direncanakan
sebelum dilakukan pengukuran atas hasil pelaksanaan pembelajaran tersebut.
3.3.2.3 Observasi
Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang prosedur pengumpulan data
yang meliputi jenis alat pengumpul data dan bagaimana alat tersebut dipergunakan.
Dengan demikian, bagian ini memuat isi yang sama dengan bagian instrumen
penelitian dan prosedur pengumpulan data pada tesis hasil penelitian kuantitatif.
3.3.2.4 Refleksi
Refleksi dalam penelitian tindakan kelas adalah upaya untuk menilai apakah
pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan berhasil atau tidak
dikaitkan dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu,
sebelum kesimpulan tentang keberhasilan kegiatan pembelajaran tersebut didapat,
peneliti harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana teknik analisis terhadap data
yang telah terkumpul. Dengan demikian, refleksi ini memuat 2 hal, yaitu teknik
analisis data dan evaluasi keberhasilan. Jika dari evalusi disimpulkan bahwa kegiatan
pembelajaran itu masih belum berhasil dalam arti belum memecahkan masalah yang
ditetapkan, strategi pembelajaran tersebut perlu direvisi, yang selanjutnya menjadi
planning pada putaran berikutnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN
Hasil penelitian tindakan kelas berupa deskripsi strategi pembelajaran yang
ditemukan telah mampu memecahkan masalah kelas yang ada. Karena strategi
pembelajaran itu dikembangkan melalui putaran-putaran (cycles) penelitian, Bab IV
tesis hasil penelitian tindakan kelas ini memuat paparan temuan-temuan yang didapat
mulai dari putaran (cycle) pertama hingga putaran (cycle) terakhir. Dengan demikian
pembaca akan bisa mengikuti proses pengembangan strategi pembalajaran yang
ditemukan serta tahapan terpecahkannya masalah kelas dengan menerapkan strategi
pembelajaran tersebut.
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BAB V PEMBAHASAN
Bagian ini berisi komentar-komentar peneliti tentang temuan yang telah
diperoleh dalam penelitiannya yang berupa strategi pembelajaran dan keefektifannya
dalam memecahkan masalah kelas. Komentar bisa berupa kekuatan-kekuatan strategi
pembelajaran tersebut ditinjau dari teori-teori yang telah dikaji dan dipaparkan di
Bab II. Di samping itu, bab ini bisa juga memuat kemungkinan keandalan strategi
pembelajaran tersebut bila dipergunakan pada seting dan subjek yang lain serta halhal yang perlu diperhatikan dalam penerapannya.
BAB VI PENUTUP
Bagian ini memuat simpulan hasil penelitian dan saran. Saran yang diajukan
dapat berupa rekomendasi penerapan strategi pembelajaran dan tindak lanjut
penelitian.
2.2.3 Bagian Akhir
Sebagaimana diuraikan di depan, bagian akhir tesis biasanya memuat tiga hal,
yaitu daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Daftar rujukan ditulis
berdasarkan aturan penulisan sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab III.
Sedangkan lampiran-lampiran yang ada diberi nomor urut dengan angka Arab dan
judul. Lampiran-lampiran tersebut didaftar dalam sebuah halaman tersendiri yang
ada di bagian awal tesis. Sedangkan daftar riwayat hidup memuat deskripsi tentang
identitas pribadi penulis, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman
kerja, dan informasi lain yang dipandang perlu.
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BAB III
TEKNIK PENULISAN TESIS

Pada bab ini secara berturut-turut akan dijelaskan beberapa hal tentang kaidah
kebahasaan, meliputi (a) ejaan, (b) kosa kata, (c) kalimat, dan (d) paragraf; penulisan
kutipan; penulisan daftar rujukan/pustaka/bacaan; dan penyajian tabel dan gambar.
3.1 Kaidah Kebahasaan
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, bahwa tesis
merupakan salah satu jenis karya ilmiah berupa laporan penelitian. Oleh karena
karakteristik ilmiah itu, bahasa yang digunakan sebagai sarana memaparkan
keseluruhan rangkaian penelitian harus menggunakan ragam bahasa ilmiah.
Ciri-ciri penanda ragam bahasa ilmiah adalah formal, jelas, tepat, dan lugas.
Keformalan di antaranya diwujudkan dengan penggunaan gaya bahasa resmi, bentuk/
konstruksi kalimat pasif, dan istilah-istilah bidang tertentu. Kejelasan diwujudkan
dengan penggunaan kalimat yang efektif, efisien, tidak rancu/ambigu, serta susunan
paragraf yang padu dan runtut. Ketepatan diwujudkan dengan pemilihan kosa kata
(baik umum maupun khusus) sesuai dengan ide/gagasan yang akan disampaikan.
Kelugasan diwujudkan dalam bentuk penggunaan kata-kata yang tidak bernuansa
emotif (misalnya harus, wajib, salah besar), dan pemilihan kalimat yang tidak
berbelit-belit (berbasa-basi atau tidak langsung pada ide/gagasan yang dimaksudkan).
Berikut dikemukakan beberapa hal tentang ejaan, kosa kata, kalimat, dan
paragraf.
3.1.1 Ejaan
Ejaan berkaitan dengan tata cara/kaidah penulisan tanda baca, huruf, dan
kata. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan,
berikut dikemukakan prinsip-prinsip ejaan yang perlu diperhatikan dalam rangka
penulisan tesis.
(1) Tanda titik (.), titik dua (:), titik koma (;), tanda tanya (?), tanda seru (!), dan
tanda persen (%) ditulis rapat dengan huruf yang mendahuluinya.
Contoh:
Tidak Baku


Baku

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif .

Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif.
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Analisis data menggunakan teknik
regresi linier , multivariat , dan
dan korelasi.

Analisis data menggunakan teknik
regresi linier, multivariat, dan
dan korelasi.



... seperti dipaparkan di bawah ini :

... seperti dipaparkan di bawah ini:



... menggunakan rumus ; kemudian

... menggunakan rumus; kemudian



... di SMU se-Kabupaten Malang ?

... di SMU se-Kabupaten Malang?



Hal itu tidak terbukti !

Hal itu tidak terbukti!



... sebanyak 30 % siswa ...

... sebanyak 30% siswa ...

Khusus untuk tanda titik dua (:) yang digunakan untuk memisahkan tahun
penerbitan dan nomor halaman rujukan yang dikutip, ditulis rapat dengan angka
yang mendahului dan mengikutinya.
Contoh:
Tidak Baku

Baku

 Wahab (2001 : 14) menyatakan ...

Wahab (2001:14) menyatakan ...

 Menurut Cangara (2002 : 41) model
komunikasi yang dibuat ...

Menurut Cangara (2002:41) model
komunikasi yang dibuat ...

(2) Tanda hubung (-), tanda pisah (―), dan tanda garis miring (/) ditulis rapat
dengan huruf yang mendahului dan mengikutinya.
Contoh:
Tidak Baku

Baku

 Pengamatan berulang - ulang ...

Pengamatan berulang-ulang ...

 Observasi ― subjek dan objek ―
diarahkan pada kontinyuitas
gejala yang muncul.

Observasi―subjek dan objek―diarahkan
pada kontinyuitas gejala yang muncul.

 Sampel / wakil populasi yang
dipilih ...

Sampel/wakil populasi yang dipilih ...

(3) Tanda kutip dua (“...”), tanda kutip satu („...‟), dan tanda kurung ( ) ditulis rapat
dengan huruf dari kata, frasa, klausa, ataupun kalimat yang diapit.
Contoh:
Tidak Baku

Baku



Ketepatan “ kriteria “ pemilihan ...

Ketepatan “kriteria” pemilihan ...



Jangkauan „ eksplanasi „ hasil ...

Jangkauan „eksplanasi‟ hasil ...



Validitas isi ( content validity ) ...

Validitas isi (content validity) ...
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(4) Tanda matematis sama dengan (=), tanda tambah (+), tanda kurang (-), tanda kali
(x), tanda bagi (:), tanda lebih besar (>), dan tanda lebih kecil (<) ditulis terpisah
dari angka/huruf yang mendahului atau mengikutinya.
Contoh:
Tidak Baku

Baku



p=500

p = 500



p+q=r; p-q=r

p + q = r; p – q = r



pxq=r; p:q=r

p x q = r; p : q = r



p>q; p<q=r

p > q; p < q = r

(5) Penulisan kata atau istilah asing dilakukan dengan cara (a) dicetak miring, tebal,
atau garis bawah per kata (pilih salah satu bentuk efek cetakan secara konsisten),
dan (b) mengikuti padanan/terjemahan kata/istilah tersebut dalam bahasa
Indonesia.
Contoh:
Tidak Baku
 Dependent variable merupakan
variabel yang diukur untuk ...

Baku
Dependent variable merupakan
variabel yang diukur untuk ...
Dependent variable merupakan
variabel yang diukur untuk ...
Dependent variable merupakan
variabel yang diukur untuk ...
Variabel tergantung merupakan
variabel yang diukur untuk ...

(6) Penulisan di, ke, dari, dan pada sebagai kata depan yang menyatakan keterangan
tempat/tunjuk ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sedangkan khusus disebagai awalan ditulis serangkai dengan kata mengikutinya.
Contoh:
Tidak Baku

Baku

 diatas, dibawah, disamping, disini
keatas, kesamping, kebawah,
darikanan, padasebelah

di atas, di bawah, di samping, di sini
ke atas, ke bawah, ke samping,
dari kanan, pada sebelah

 di kemukakan, di kesampingkan,
di lakukan, di dukung, di analisis,
di buktikan

dikemukakan, dikesampingkan,
dilakukan, didukung, dianalisis,
dibuktikan
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(7) Penulisan partikel pun yang berarti “juga” ditulis terpisah dari kata yang
mendahuluinya. Partikel per yang berarti “mulai”, “demi”, dan “tiap” ditulis
terpisah dari kata yang mengikutinya.
Contoh:
Tidak Baku

Baku

 Tidak satupun data yang
menunjukkan ...

Tidak satu pun data yang
menunjukkan ...

 Nilai harga persatuan sebesar ...

Nilai harga per satuan sebesar ...

 ... akan dianalisis satu persatu.

... akan dianalisis satu per satu.

(8) Penulisan nama buku, nama majalah, nama surat kabar, dan judul karangan yang
dikutip dalam karangan, huruf pertamanya menggunakan kapital (kecuali kata
penghubung, seperti di, ke, dari, dan, atau, tentang, oleh, pada, bagi) serta
dicetak miring.
Contoh:
Tidak Baku

Baku

 Dalam buku metode statistika karya
Nasoetion dikemukakan ...

Dalam buku Metode Statistika karya
Nasoetion dikemukakan ...

 Objek penelitian ini adalah buku
roman berjudul Dari Ave Maria
Ke Jalan Lain Ke Roma karya
Idrus.

Objek penelitian ini adalah buku
roman berjudul Dari Ave Maria
ke Jalan Lain ke Roma karya Idrus.

 Sebagaimana termuat dalam
surat kabar “duta masyarakat”
tanggal ...

Sebagaimana termuat dalam artikel
surat kabar Duta Masyarakat
tanggal ...

 Naskah drama Malam Pengantin
Di Bukit Kera karya Boesje ...

Naskah drama Malam Pengantin di
Bukit Kera karya Boesje ...

(9) Angka Arab digunakan untuk menyatakan bilangan, nomor, atau jumlah ditulis
dengan aturan sebagai berikut.
Contoh:
Tidak Baku

Baku

 Sampel penelitian ini berjumlah
dua puluh lima orang.

Sampel penelitian ini berjumlah
25 orang.

 Taraf signifikansi 0.05 ...

Taraf signifikansi 0,05 ...

 Hasil perhitungan korelasi
sebesar 0.71 ...

Hasil perhitungan korelasi
sebesar 0,71 ...

 Dari jumlah 40 siswa, sebanyak
dua belas atau 30% menyatakan ...

Dari jumlah 40 siswa, sebanyak
12 atau 30% menyatakan ...
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Catatan: Aturan penggunaan tanda titik (.) dan koma (,) pada bilangan dalam
bahasa Inggris berbalikan dengan aturan dalam bahasa Indonesia.
Contoh:
Bahasa Indonesia Baku

Bahasa Inggris Baku

 Taraf signifikansi 0,05 ...

… 0.05 level of significance. ATAU
… .05 level of significance.

 Hasil perhitungan korelasi
sebesar 0,71.

The computed correlation coefficient
is 0.71. ATAU
The computed correlation coefficient
is .71.

(10) Angka Romawi digunakan untuk menandai judul bab. Sedangkan untuk
subjudul digunakan angka Arab.
Contoh:
Tidak Baku

Baku

 BAB 1 PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

 I.1 Latar Belakang
III.4 Instrumen Penelitian
VI.2 Saran

1.1 Latar Belakang
3.4 Instrumen Penelitian
6.2 Saran

(11) Penggunaan peringkat rincian penomoran judul dan subjudul mengikuti aturan
yang terdiri atas lima peringkat, sebagai berikut.
1) Peringkat 1 ditulis dengan huruf besar semua, cetak tebal, dan diletakkan di
tengah (judul bab).
Contoh:
BAB III
METODE PENELITIAN

2) Peringkat 2 ditandai dengan angka 2 digit yang dipisahkan tanda titik, tanpa
diakhiri tanda titik, ditulis dengan huruf besar kecil, cetak tebal, dan
diletakkan di tepi kiri.
Contoh:
1.1 Latar Belakang
2.1 Pemerolehan Bahasa Kedua

3) Peringkat 3 ditandai dengan angka 3 digit yang dipisahkan tanda titik, tanpa
diakhiri tanda titik, ditulis dengan huruf besar kecil, cetak tebal, dan
diletakkan di tepi kiri.
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Contoh:
1.3.1 Pembatasan Masalah
3.3.1 Instrumen Bantu

4) Peringkat 4 ditandai dengan angka 4 digit yang dipisahkan tanda titik, tanpa
diakhiri tanda titik, ditulis dengan huruf besar kecil, cetak tebal, dan
diletakkan di tepi kiri.
Contoh:
1.3.1.1 Rumusan Masalah Umum
4.2.1.1 Faktor Eksternal yang Berpengaruh

5) Peringkat 5 ditandai dengan angka 5 digit yang dipisahkan tanda titik, tanpa
diakhiri tanda titik, ditulis dengan huruf besar kecil, cetak tebal, dan
diletakkan di tepi kiri.
Contoh:
4.2.1.1.1 Lingkungan Belajar

6) Butir-butir uraian yang mempunyai fungsi hierarkis (urutan proses, urutan
kegiatan, tahapan sistematis/manual) menggunakan penanda angka dalam
tanda kurung  (1) atau huruf  (a), ditulis dari tepi kiri, diawali huruf
kecil dan diakhiri tanda titik koma (;), serta „dan‟ sebagai penanda sebelum
rincian akhir yang diakhiri dengan tanda titik.
Contoh:
 Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan sebagai berikut.
(1) melaksanakan kegiatan identifikasi awal;
(2) ......................................................................................;
(3) ..........................................................................................; dan
(4) ............................................................................................
 Urutan langkah atau tahapan kegiatan analisis dengan menggunakan
rumus statistik korelasional product moment, yakni:
(a) mengklasifikasi skor variabel;
(b) .....................................................................................................;
(c) ......................................................................................; dan
(d) .....................................................................

7) Butir-butir uraian yang tidak mempunyai fungsi hierarkis (rincian uraian
penjelasan) menggunakan angka dengan tanda kurung satu  1), atau huruf
dengan tanda satu kurung  a), ditulis dari tepi kiri, diawali huruf besar dan
diakhiri tanda titik.
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Contoh:
 Karakteristik homogen pada sampel penelitian yang dimaksudkan
sebagaimana uraian di bawah ini.
1) Kemampuan rerata yang dimiliki oleh sejumlah sampel penelitian ...
2) ...........................................................................................
3) ...........................................................................................
4) ...........................................................................................
 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar sebagaimana
termuat dalam Gagne (1988:345) dikemukakan sebagai berikut.
a) Faktor yang bersumber dari di pembelajar, meliputi ...
b) ......................................................................................
c) ......................................................................................
d) ......................................................................................

8) Variasi subjudul penjelas, apabila tidak menggunakan urutan peringkat,
menggunakan penanda angka dengan tanda titik  1. dan ditulis dengan
huruf besar kecil, cetak tebal, dan diletakkan di tepi kiri.
Contoh:
3.3 Instrumen Penelitian
...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................…...........................................................................................
1. Dokumentasi
.....................................................................................................................................
.........................................
2. Lembar Observasi
.....................................................................................................................................
......................................................................................................
3. Angket
.....................................................................................................................................
...............................................................................................

3.1.2 Kosa Kata
Penggunaan (pilihan) kosa kata dalam tesis harus mengikuti kaidah ragam
bahasa ilmiah. Hal penting yang harus dijadikan pedoman yakni menghindari
penggunaan kosa kata tidak formal (sehari-hari), emosional, dan bermakna ganda.
Dua pertimbangan utama pemilihan suatu kosa kata, yakni (1) ketepatan,
yakni pertimbangan makna dan aspek logika sehingga kata yang dipilih secara tepat
dapat mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan (intended meaning) yang
berdampak pada kemudahan pembaca memperoleh pemahaman (extended meaning),
dan (2) kesesuaian, yakni pertimbangan situasional sehingga kata yang dipilih sesuai
dengan konteks ilmiah penulisan tesis.
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3.1.3 Kalimat
Kalimat sebagai bentuk pengungkapan gagasan atau konsep, hendaklah
memenuhi persyaratan (1) memiliki struktur unsur-unsur fungsional yang lengkap,
yakni subjek, predikat, objek, dan keterangan, (2) sesuai dengan kaidah bahasa baku,
dan (3) pemilihan kosa kata yang tepat dan sesuai.
Kalimat yang benar dan jelas akan berpengaruh pada kejelasan dan
kemudahan bagi pembaca menangkap makna dan pesan. Kalimat yang demikian
biasa disebut kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif, di antaranya (1) memenuhi
persyaratan kesepadanan dan kesatuan, (2) kesejajaran bentuk, (3) terdapat
penekanan, (4) efisien dalam penggunaan kata, dan (5) bervariasi dalam struktur.
3.1.4 Paragraf
Paragraf merupakan satuan pikiran yang paling dasar dalam suatu tulisan.
Dalam suatu paragraf, sekelompok kalimat meliputi (1) kalimat topik, (2) beberapa
kalimat penunjang, dan (3) kalimat penyimpul saling berkaitan menyajikan serta
mengembangkan satu ide pokok. Jumlah kalimat dalam suatu paragraf bukan
merupakan ukuran baik tidaknya suatu paragraf, tetapi keutuhan dan keruntutan
pengembangan ide pokok yang menjadi ukurannya.
Kalimat topik merupakan gagasan sentral/ide pokok/utama yang kemudian
dikembangkan menjadi satu paragraf. Kalimat ini dapat diletakkan di awal, di
tengah, maupun di akhir suatu paragraf. Sedangkan kalimat penunjang merupakan
kalimat-kalimat penjelas suatu kalimat topik. Wujudnya dalam suatu paragraf dapat
berupa contoh-contoh, ilustrasi, klasifikasi, rincian, ciri-ciri, perbandingan, definisi,
karakteristik, uraian pendapat, sebab akibat, dan sebagainya. Kalimat-kalimat
penjelas ini tidak boleh menyimpang atau bertolak belakang dengan kalimat topik.
Sementara itu, kalimat penyimpul merupakan pernyataan simpulan apa yang
diuraikan dalam suatu paragraf. Wujud penggunaannya ditunjukkan dengan penanda
kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, singkatnya, akhirnya,
dan sebagainya. Tidak semua paragraf diakhiri dengan kalimat penyimpul ini,
adakalanya kalimat penyimpul ini baru dimunculkan setelah beberapa paragraf
selesai dikemukakan. Penanda kata misalnya berdasarkan uraian tersebut,
berdasarkan uraian sebelumnya, atau sebagaimana telah dijelaskan, dan sebagainya
dapat juga digunakan sebagai pengantar kalimat penyimpul.
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Keutuhan suatu paragraf hanya dapat dicapai apabila dalam suatu paragraf
hanya membahas satu gagasan sentral/ide pokok/utama (kalimat topik). Semua
kalimat penunjang dan kalimat penyimpul mengarah pada penjelasan terhadap satu
kalimat topik tersebut. Sedangkan keruntutan suatu paragraf sangat diperlukan dalam
rangka mempermudah pembaca untuk memahami dan menangkap makna suatu
paragraf. Hal ini dapat dicapai dengan cara (1) menyusun kalimat-kalimat pendukung
secara logis, dan (2) menghubungkan antarkalimat secara tepat dengan menggunakan
piranti pemadu berupa kata penghubung, kata tunjuk, kata keterangan waktu, kata
ganti orang, dan sebagainya.
3.2 Penulisan Kutipan
Kutipan adalah pencantuman sebagian atau keseluruhan pernyataan tentang
sesuatu yang berkaitan dengan tema/topik yang ditulis dalam tesis. Aturan dasar
perujukan atau pengutipan dikemukakan sebagai berikut.
1. Penulisan rujukan/kutipan diawali atau diakhiri dengan nama akhir pengarang
diikuti tahun dan halaman dalam tanda kurung.
2. Jika buku ditulis oleh dua orang, penulisan rujukan/kutipan dilakukan dengan
menyebutkan nama akhir dua pengarang tersebut diikuti tahun dan halaman dalam
tanda kurung.
3. Jika buku ditulis oleh tiga orang atau lebih, penulisan rujukan/kutipan dilakukan
dengan menyebutkan nama akhir seluruh pengarang tersebut pada perujukan yang
pertama, kemudian tahun dan halaman dalam tanda kurung. Sedangkan perujukan
berikutnya dilakukan dengan menyebutkan nama akhir pengarang yang
disebutkan pertama, diikuti dengan dkk. (et al. untuk tesis berbahasa Inggris),
kemudian tahun dan halaman dalam tanda kurung.
4. Jika nama pengarang tidak disebutkan (tidak ada), penulisan rujukan/kutipan
dilakukan dengan mencantumkan nama lembaga yang menerbitkan, nama
dokumen yang diterbitkan, atau nama koran/majalah.
5. Jika buku berupa karya terjemahan, penulisan rujukan/kutipan dilakukan dengan
menyebutkan nama akhir pengarang aslinya, kemudian diikuti tahun dan halaman
dalam tanda kurung.
6. Jika rujukan bersumber lebih dari dua buku dari pengarang yang berbeda,
disebutkan dalam satu tanda kurung, dengan tanda titik koma sebagai pemisahnya.
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3.2.1 Kutipan Langsung
Penulisan kutipan langsung tergantung pada jumlah kata bagian yang akan
dikutip.
3.2.1.1 Kutipan Kurang dari 40 Kata
Apabila isi kutipan kurang dari 40 kata, penulisannya dilakukan secara
integratif (tidak dipisahkan) dalam satu paragraf. Cara penandaan kutipan, yakni
(1) isi pernyataan kutipan ditulis di antara dua tanda kutip (“...“), (2) apabila dalam
pernyataan terdapat tanda kutip, tanda tersebut diganti dengan tanda kutip tunggal
(„...‟), dan (3) nama pengarang buku yang dikutip, tahun penerbitan, dan nomor
halaman dapat disebutkan sebelum atau sesudah kutipan.
Contoh:
Alternatif 1:
Keraf (2001:213) menjelaskan, “yang dimaksud bibliografi adalah sebuah
daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan
lainnya, yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari
karangan yang tengah digarap”.
Mistar (2002:106) said that “learners with poor language aptitude should not
be pessimistic in learning a new language”.

Alternatif 2:
“Yang dimaksud bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul bukubuku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya, yang mempunyai
pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah
digarap” (Keraf, 2001:213).
“Learners with poor language aptitude should not be pessimistic in learning
a new language” (Mistar, 2002:106).

3.2.1.2 Kutipan 40 Kata atau Lebih
Apabila isi kutipan terdiri dari 40 kata atau lebih, penulisannya dilakukan
secara terpisah dari suatu paragraf. Cara penandaan kutipan dilakukan dengan cara:
(1) isi pernyataan kutipan tidak ditulis dalam tanda kutip, (2) ditulis 1,2 cm dari tepi
kiri dan kanan, (3) ditulis dengan spasi tunggal, (4) apabila dalam pernyataan yang
dikutip terdapat tanda kutip, tanda tersebut diganti dengan tanda kutip tunggal („...‟),
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dan (5) nama pengarang buku yang dikutip, tahun penerbitan, dan nomor halaman
disebutkan sebelum kutipan.
Contoh:
Werdiningsih (2002:134) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.
Walaupun ada kemiripan antara membaca B1 dan B2, sejumlah
variabel yang kompleks membuat proses B1 berbeda dari B2.
Karena proses membaca pada hakikatnya „tak teramati‟ guru perlu
melakukan usaha nyata dalam kelas untuk memahami perilaku
membaca murid belaka, serta mampu membantu siswa memahami
perilaku-perilaku tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi guru untuk
mengetahui sebanyak-banyaknya tentang latar belakang
pendidikan, linguistik, dan budaya siswa.

3.2.1.3 Kutipan yang Sebagian Dihilangkan
Apabila dalam pengutipan (melalui pertimbangan efisiensi dan keefektifan)
ada beberapa bagian (kata/frasa/kalimat) yang akan dihilangkan, penulisan bagian
tersebut diganti dengan tanda tiga titik (...).
Contoh:
Werdiningsih (2002:134) mengemukakan “walaupun ada kemiripan
antara membaca B1 dan B2, sejumlah variabel yang kompleks
membuat proses B1 berbeda dari B2 ... penting bagi guru untuk
mengetahui sebanyak-banyaknya tentang latar belakang
pendidikan, linguistik, dan budaya siswa”.

3.2.2 Kutipan Tidak Langsung
Kutipan tidak langsung ialah bentuk pengutipan yang dikemukakan dengan
bahasa penulis sendiri berdasarkan isi bacaan yang telah dibacanya. Cara penandaan
kutipan jenis ini, yakni (1) isi pernyataan kutipan tidak ditulis dengan tanda kutip,
(2) ditulis secara integratif (tidak dipisahkan) dalam suatu paragraf, dan (3) nama
pengarang buku yang dikutip, tahun penerbitan, dan nomor halaman dapat
disebutkan sebelum atau sesudah kutipan.
Contoh:
Sejalan dengan pendapat beberapa ahli, Latief (2003:105) menyatakan
bahwa penelitian tindakan kelas berbeda dengan penelitian eksperimental karena
penelitian tindakan kelas bertujuan untuk mengembangkan suatu strategi
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pembelajaran, sedangkan penelitian eksperimental bertujuan untuk menguji
keefektifan sebuah strategi pembelajaran yang sudah ada.

3.3 Penulisan Daftar Rujukan/Pustaka/Bacaan
Ada tiga istilah yang perlu dijelaskan, yakni daftar rujukan, daftar pustaka,
dan daftar bacaan. Daftar rujukan merupakan daftar buku, majalah, artikel, atau
bahan lainnya dalam bidang tertentu yang kesemuanya telah dikutip baik secara
langsung maupun tidak langsung. Sedangkan daftar pustaka merupakan daftar buku,
majalah, artikel, atau bahan lainnya dalam bidang tertentu yang tidak semuanya
dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi dibaca sebagai bahan
penyusunan suatu karya ilmiah (tesis). Sementara itu, daftar bacaan merupakan
daftar buku, majalah, artikel, atau bahan lainnya dalam berbagai bidang yang tidak
semuanya dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi dibaca
sebagai bahan penyusunan suatu karya ilmiah (tesis).
Hal yang perlu menjadi pedoman pada saat menentukan penggunaan istilah
tersebut, yakni (1) apabila penulis membaca buku, majalah, artikel, atau bahan
lainnya dalam bidang tertentu dan mengutip masing-masing sumber tersebut,
digunakan istilah daftar rujukan, (2) apabila penulis membaca buku, majalah,
artikel, atau bahan lainnya dalam bidang tertentu dan tidak semua buku sumber
tersebut dikutip, digunakan istilah daftar pustaka, dan (3) apabila penulis
membaca buku, majalah, artikel, atau bahan lainnya dalam berbagai bidang ilmu
dan baik semua atau sebagian buku sumber tersebut dikutip, digunakan istilah
daftar bacaan. Untuk kepentingan penulisan tesis ini digunakan istilah daftar
rujukan. Tesis yang berbahasa Inggris menggunakan istilah references.
Adapun penulisan daftar rujukan harus mengikuti aturan sebagai berikut.
3.3.1 Rujukan dari Buku
Urutan penulisannya: nama penulis (nama akhir disebutkan terlebih dahulu
dan nama awal dan tengah disingkat), tahun penerbitan, judul buku (dicetak miring
dan menggunakan huruf besar pada awal kata kecuali kata hubung), tempat
penerbitan: nama penerbit (dipisah dengan tanda titik dua). Nama depan dan tengah
disingkat dengan menulis huruf depannya saja.
Contoh:
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Callison, Daniel. 2007. Authentic Assessment. Chicago: American Library
Association.
Wahyuni, Sri dan Syukur Ibrahim. 2012. Asesmen Pembelajaran Bahasa. Bandung:
Refika Aditama.

Jika ada beberapa buku yang ditulis oleh orang yang sama dan tahun
penerbitannya juga sama, penandaannya dilakukan dengan cara memberikan huruf
a, b, c, dan seterusnya pada masing-masing tahun.
Contoh:
Foucault, M. 1972a. The Archeology of Knowledge and the Discourse on Language. New
York: Pantheon.
Foucault, M. 1972b. The Order of Things: An Archeology of the Human Science. New
York: Vintage Books.

3.3.2 Rujukan dari Buku yang Berisi Kumpulan Artikel
Urutan penulisannya: nama penulis (nama akhir disebutkan terlebih dahulu),
diselipkan (Ed.) jika editornya 1 orang atau (Eds.) jika editornya lebih dari 1 orang,
tahun penerbitan, judul buku (dicetak miring dan menggunakan huruf besar pada
awal kata kecuali kata hubung), tempat penerbitan: nama penerbit (dipisah dengan
tanda titik dua).
Contoh:
Bungin, B. (Ed.). 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah
Ragam Varian Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Cahyono, B. Y. & Utami, W. (Eds.). 2004. The Tapestry of English Language Teaching
and Learning in Indonesia. Malang: State University of Malang Press.

3.3.3 Rujukan dari Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel
Urutan penulisannya: nama penulis artikel (nama akhir disebutkan terlebih
dahulu dan nama awal dan tengah disingkat), tahun penerbitan (pada sampul), judul
artikel diikuti tanda titik, nama editor (tanpa dibalik seperti menuliskan nama biasa
dengan nama awal dan tengah disingkat dan diawali dengan kata Dalam), diselipkan
(Ed.) jika editornya 1 orang atau (Eds.) jika editornya lebih dari 1 orang, judul buku
kumpulan artikel (dicetak miring dan menggunakan huruf besar pada awal kata
kecuali kata hubung) diikuti nomor halaman dalam tanda kurung (hlm. ...), tempat
penerbitan: nama penerbit (dipisah dengan tanda titik dua). Pada tesis yang
berbahasa Inggris, penanda nomor halamannya adalah (pp. …) dan kata Dalam
ditulis In.
Contoh Penulisan pada Tesis Berbahasa Indonesia:
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Kayam, U. 1987. Keselarasan dan Kebersamaan: Suatu Penjelajahan Awal. Dalam
N. J. Colleta (Ed.), Kebudayaan dan Pembangunan. Sebuah Pendekatan terhadap
Antropologi Terapan di Indonesia (hlm. 101-126). Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.

Contoh Penulisan pada Tesis Berbahasa Inggris:
Mistar, J. 2005. Teaching English as a Foreign Language (TEFL) in Indonesia. In G.
Braine (Ed.), Teaching English to the World: History, Curriculum, and Practice
(pp. 71-80). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates,
Publishers.

3.3.4 Rujukan dari Artikel dalam Jurnal
Urutan penulisannya: nama penulis (nama akhir disebutkan terlebih dahulu),
tahun penerbitan (pada sampul), judul artikel (dicetak biasa dan menggunakan huruf
besar pada awal kata kecuali kata hubung), nama jurnal (dicetak miring dan
menggunakan huruf besar pada awal kata kecuali kata hubung), identitas jurnal
yang meliputi jurnal tahun ke berapa dan nomor berapa (dalam kurung), dan nomor
halaman artikel.
Contoh:
Gipayana, Muhana. 2004. Pengajaran Literasi dan Penilaian Portofoloio dalam
Konteks Pembelajaran Menulis. Jurnal Ilmu Pendidikan, 11(1): 59 – 70.
Prasetyoningsih, L. S.A. 2002. Penguasaan Pola Kalimat Bahasa Indonesia Tulis
Pembelajar Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 15(2): 108-119.
Mistar, J. 2001. English Learning Strategies of Indonesian University Students
across Individual Differences. Asian Journal of English Language Teaching,
11(1): 19-44.

3.3.5 Rujukan dari Artikel dalam Jurnal dari CD-ROM
Penulisannya di dalam daftar rujukan sama dengan daftar rujukan dari artikel
dalam jurnal cetak ditambah dengan penyebutan CD-ROM-nya dalam kurung.
Contoh:
Krashen, S., Long, M. & Scarcella, R. 1979. Age, Rate and Eventual Attainment in
Second Language Acquisition. TESOL Quarterly, 13:573-82 (CD-ROM:
TESOL Quarterly-Digital, 1997).

3.3.6 Rujukan dari Artikel dalam Majalah dan Surat Kabar
Urutan penulisannya: nama penulis (nama akhir disebutkan terlebih dahulu),
diikuti tanggal, bulan, dan dipisah dengan tanda koma sebelum tahun (jika ada),
judul artikel (dicetak biasa dan menggunakan huruf besar pada awal kata kecuali
kata hubung), nama majalah/surat kabar (dicetak miring dan menggunakan huruf
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besar pada awal kata kecuali kata hubung), nomor halaman. Pada tesis yang
berbahasa Inggris, penanda halamannya adalah p. jika hanya terdiri dari 1 halaman
atau pp. jika terdiri dari 2 halaman atau lebih.
Contoh:
Rogers, Alan. 2001. Afterword : Problematising Literacy and Development.
Literacy and Development, pp. 205- 222.
Suryadi, A. 28 Februari, 2001. Anggaran Pendidikan, Agenda yang Terabaikan.
Kompas, hlm. 12.

3.3.7 Rujukan dari Majalah atau Surat Kabar tanpa Penulis
Urutan penulisannya: nama majalah atau surat kabar, tahun dan tanggal
dipisah dengan tanda koma, diikuti judul artikel dicetak miring, dan ditutup dengan
menuliskan nomor halaman tempat artikel itu dimuat.
Contoh:
Kompas. 2001, 16 Januari. Eskalasi Terpuruknya Kualitas SDM Kita Jangan Dianggap
Sederhana, hlm. 4.
Jawa Pos. 2004, 24 Desember. Di Kejayan, The Dream School Dicanangkan: Institusi
Bisnis yang Galang Peduli Pendidikan, hlm. 10.

3.3.8 Rujukan yang diambil dari Publikasi Resmi Pemerintah yang
Diterbitkan oleh Suatu Penerbit Tanpa Penulis dan Tanpa Lembaga
Urutan penulisannya: judul atau dokumen digarisbawahi atau dicetak miring,
diikuti tahun penerbitan dokumen, kota tempat penerbitan dan nama penerbit.

Contoh:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003.
Jakarta: Armas Duta Jaya.

3.3.9 Rujukan dari Dokumen yang Ditulis atas Nama Institusi
Urutan penulisannya: nama institusi/lembaga, tahun, judul dokumen dicetak
miring atau digarisbawahi, nama kota tempat penerbitan dan nama lembaga tertinggi
yang bertanggung jawab atas penerbitan dokumen tersebut dipisah dengan tanda titik
dua.
Contoh:
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. Panduan Pengembangan
Kurikulum Pendidikan Guru. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia.

Pedoman Penulisan Tesis Pendidikan Bahasa Indonesia PPS UNISMA

51
3.3.10 Rujukan berupa Karya Terjemahan
Urutan penulisannya: nama pengarang asli, tahun penerbitan karya asli, judul
terjemahan, nama penerjemah, tahun terjemahan, nama tempat penerbitan dan nama
penerbit terjemahan. Apabila tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan, ditulis
dengan kata Tanpa tahun.
Contoh:
Wellek, R. & Warren, A. 1977. Teori Kesusastraan. Terjemahan oleh Melani Budianta.
1989. Jakarta: Gramedia.
Gordon, T. & Burch, N. 1974. Menjadi Guru Efektif. Terjemahan Aditya Kumara
Dewi. 1997. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Riceour, P. Tanpa tahun. Filsafat Bahasa: Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa.
Terjemahan oleh Musnur Hery. 2002. Yogyakarta: IRCiSoD

3.3.11 Rujukan berupa Skripsi, Tesis, atau Disertasi
Urutan penulisannya: nama penyusun, tahun yang tercantum pada sampul,
judul skripsi, tesis atau disertasi dicetak miring atau dengan garis bawah, diikuti
pernyataan Skripsi, Tesis, atau Disertasi tidak diterbitkan, nama kota tempat
perguruan tinggi, dan nama fakultas serta nama perguruan tinggi.
Contoh:
Arief, N. F. 1999. Tindak Tutur Guru dalam Interaksi Belajar-Mengajar Bahasa Indonesia
di SMUN 3 Kotamadya Malang. Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program
Pascasarjana IKIP Malang.
Mistar, J. 2002. Strategies of Indonesian Learners of English across Individual Differences.
Unpublished Ph.D thesis. Melbourne: Faculty of Education, Monash
University.

3.3.12 Rujukan berupa Makalah yang Disajikan dalam Seminar, Penataran,
atau Lokakarya
Urutan penulisannya: nama penulis, tahun, judul makalah ditulis dengan cetak
miring diikuti tanda titik, kemudian diikuti pernyataan Makalah disajikan dalam ...
(cetak tegak), nama pertemuan, lembaga penyelenggara, tempat penyelenggaraan,
dan tanggal serta bulannya.
Contoh:
Data, M. 2003. Upaya Menyelamatkan Bahasa Indonesia di Tengah Arus Lokalisasi dan
Globalisasi.. Makalah disajikan dalam rangka Peringatan Bulan Bahasa,
Departemen PBSI LGM FKIP Unisma, Malang, 22 Oktober 2003.
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3.3.13 Rujukan dari Internet berupa Karya Individual
Urutan penulisannya: nama penulis, tahun judul karya tulis (dicetak miring)
dengan diberi keterangan dalam kurung (Online), diakhiri alamat sumber rujukan
disertai keterangan kapan diakses, di antara tanda kurung.
Contoh:
Hitchcock, S., Carr, L. & Hall, W. 1996. A Survey of STM Online Journals, 1990-95: The
Calm before the Storm, (Online), (http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/
survey.html, diakses 24 Mei 1997).

3.3.14 Rujukan dari Internet berupa Artikel dari Jurnal
Urutan penulisannya: nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal (dicetak
miring), dengan diberi keterangan dalam kurung (Online), volume dan nomor,
diakhiri dengan alamat sumber rujukan dengan keterangan kapan diakses, di antara
tanda kurung.
Contoh:
Kumaidi. 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. Jurnal
Ilmu Pendidikan, (Online), Jilid 5, Nomor 4, (http://www.malang.ac.id,
diakses 20 Januari 2000).

3.3.15 Rujukan dari Internet berupa Bahan Diskusi
Urutan penulisannya: nama penulis, tanggal, bulan, tahun, topik bahan
diskusi, nama bahan diskusi (dicetak miring), dengan diberi keterangan dalam
kurung (Online), diakhiri dengan alamat e-mail sumber rujukan disertai keterangan
kapan diakses, di antara kurung.

Contoh:
Wilson, D. 20 November 1995. Summary of Citing Internet Sites. NETTRAIN
Discussion List, (Online), (NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu, diakses 22
November 1995).

3.3.16 Rujukan dari Internet berupa E-mail Pribadi
Urutan penulisannya: nama pengirim (jika ada) dan disertai keterangan dalam
kurung (alamat e-mail pengirim), diikuti tanggal, bulan, tahun, topik isi bahan
(dicetak miring), nama yang dikirimi disertai keterangan dalam kurung (alamat email yang dikirimi).
Contoh:
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Davis, A. (a.davis@uwts.edu.au). 10 Juni 1996. Learning to Use Web Authoring Tools.
E-mail kepada Alison Hunter (huntera@usq.edu.au).
Naga, D.S. (ikip-jkt@indo.net.id). 1 Oktober 1997. Artikel untuk JIP. E-mail kepada
Ali Saukah (jippsi@mlg.ywcn.or.id).

3.4 Penyajian Tabel dan Gambar
Penyajian data penelitian dapat dilakukan melalui tabel dan gambar. Tujuan
pokok penyajian tabel dan gambar adalah agar pembaca dapat lebih memahami dan
menafsirkan data secara tepat, serta dapat mencari hubungan-hubungannya.
Penyajian tabel dan gambar ini selanjutnya diatur sebagai berikut.
3.4.1 Penyajian Tabel
Penggunaan tabel dapat dipandang sebagai salah satu cara yang sistematis
untuk menyajikan data statistik dalam kolom-kolom dan lajur, sesuai dengan
klasifikasi masalah. Tabel yang baik seharusnya sederhana dan dipusatkan pada
beberapa ide. Data dalam tabel sebaiknya tidak terlalu banyak karena dapat
mengurangi nilai penyajian tabel. Lebih baik menggunakan banyak tabel daripada
sedikit tabel yang isinya terlalu padat. Di samping itu, tabel yang baik juga harus
dapat menyampaikan ide dan hubungan-hubungannya secara efektif. Tabel yang
lebih dari setengah halaman harus ditempatkan pada halaman tersendiri; sebaliknya
tabel yang kurang dari setengah halaman sebaiknya diintegrasikan dengan teks.
Tabel harus diberi identitas (berupa nomor dan nama tabel) dan ditempatkan
di atas tabel agar memudahkan perujukan. Tabel yang lebih dari satu halaman,
bagian kepala tabel (termasuk teksnya) harus diulang pada halaman berikutnya.
Akhir tabel pada halaman pertama tidak perlu diberi garis horisontal. Pada halaman
berikutnya, tuliskan Lanjutan Tabel ... pada tepi kiri, tiga spasi dari garis horisontal
teratas tabel. Kata “Tabel” (diawali huruf kapital) ditulis di pinggir, diikuti nomor,
dan judul tabel. Judul tabel ini ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama setiap
kata kecuali kata hubung. Jika judul tabel lebih dari satu baris, baris kedua dan
seterusnya ditulis sejajar dengan huruf awal judul dengan jarak satu spasi. Judul tabel
tanpa diakhiri tanda titik. Berilah jarak 3 spasi antara teks sebelum dan sesudah tabel.
Nomor tabel ditulis dengan angka Arab sebagai identitas tabel yang menunjukkan
bab tempat tabel itu dimuat dan nomor urutnya dalam bab yang bersangkutan.
Dengan demikian untuk setiap bab nomor urut tabel dimulai dari nomor 1.
Contoh:
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Tabel 3.2 Perkembangan Kemampuan Membaca Pemahaman Kritis Mahasiswa dalam Kurun
Waktu 4 Tahun Belajar

Nomor tabel ini menunjukkan bahwa letak tabel berjudul Kategori
Pemahaman Siswa Berkaitan dengan Gambaran Mikroskopis Pereaksi pada bab III
nomor urut kedua. Pengacuan tabel menggunakan angka, bukan menggunakan kata
tabel di atas atau tabel di bawah. (Misalnya: Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa
...; bukan Berdasarkan tabel di atas ... atau Berdasarkan tabel di bawah ini ...).
Garis yang paling atas dari tabel diletakkan 3 spasi di bawah nama tabel.
Kolom pengepalaan (heading), dan deskripsi tentang ukuran atau unit data harus
dicantumkan (seperti nomor, persen, frekuensi) dalam bentuk singkatan/lambang:
No., %, dan f. Data yang terdapat dalam tabel ditulis dengan menggunakan spasi
tunggal. Garis akan digunakan jika dipandang lebih mempermudah pembacaan tabel.
Tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai nama
akhir penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman tabel asli di bawah tabel dengan
jarak tiga spasi dari garis horisontal terbawah, mulai dari tepi kiri. Jika diperlukan
catatan untuk menjelaskan butir-butir tertentu yang terdapat dalam tabel, gunakan
simbol-simbol tertentu dan tulis dalam bentuk superskrip. Catatan kaki untuk tabel
ditulis di bawah tabel, dua spasi di bawah sumber, bukan di bagian bawah halaman.
Contoh:
Table 4.1 Frequency of Use of Learning Strategies
Strategy Category
Memory Strategy
Cognitive Strategy
Compensation Strategy
Metacognitive Strategy
Affective Strategy
Social Strategy

Mean
3.13
3.24
3.07
3.81
3.27
3.50

Standard Deviation
0.59
0.54
0.66
0.61
0.62
0.62

Frequency of Use
Medium
Medium
Medium
High
Medium
High

3.4.2 Penyajian Gambar
Istilah gambar mengacu pada foto, grafik, carta, peta, sket, diagram, bagan,
dan gambar lainnya. Gambar dapat menyajikan data dalam bentuk-bentuk visual
yang dapat dengan mudah dipahami. Gambar dimaksudkan untuk menekankan
hubungan tertentu yang signifikan, di samping untuk menyajikan data statistik
berbentuk grafik.
Hal-hal yang diperhatikan dalam menyajikan gambar adalah sebagai berikut.
1) Judul gambar ditempatkan di bawah gambar, bukan di atasnya. Cara penulisannya
sama dengan penulisan judul tabel.
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2) Penggunaan gambar harus hemat dan sederhana agar dapat menyampaikan ide
dengan jelas dan mudah dipahami tanpa harus disertai penjelasan tekstual.
3) Gambar yang lebih dari setengah halaman harus ditempatkan pada halaman
tersendiri.
4) Penyebutan adanya gambar seharusnya mendahului gambar.
5) Gambar diacu dengan menggunakan angka, bukan dengan menggunakan kata
gambar di atas atau gambar di bawah (Misalnya: Berdasarkan Gambar 2.3
proses komunikasi ...; bukan Berdasarkan gambar di atas proses komunikasi ...).
6) Penomoran gambar menggunakan angka Arab seperti pada penomoran tabel.
Contoh:
Information
Source

Transmitter

Receiver

Signal
Message

Received
Signal

Destination

Message

Noise Source

Gambar 2.3 Model Proses Komunikasi Shannon & Weaver
(Sumber: Cangara, 2002:43)
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BAB IV
BENTUK TESIS

Pada bagian ini diuraikan bidang pengetikan, penomoran halaman, huruf,
spasi, dan penjilidan.
4.1 Bidang Pengetikan
Tesis ditulis di kertas HVS ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan berat 80
gram. Bagian kertas yang ditulisi hanya satu sisi, bagian depan, bukan bolak-balik.
Bidang pengetikan diukur dari tepi kertas: pias atas 4 cm, pias bawah 3 cm, pias kiri
4 cm, dan pias kanan 3 cm.
4.2 Penomoran Halaman
Penomoran halaman pada bagian awal ditulis 1 cm dari teks dengan
menggunakan angka Romawi kecil. Penomoran halaman pada teks menggunakan
angka Arab. Pada halaman yang terdapat judul bab ditulis di bawah tengah (center),
sedangkan pada halaman yang tidak terdapat judul bab ditulis di sudut atas kanan
(align right). Contoh bidang pengetikan dan penomoran halaman perhatikan
Lampiran 9.
4.3 Penggunaan Huruf dan Spasi
Tesis ditulis dengan menggunakan komputer program Windows dengan huruf
Times New Roman. Tulisan tesis dicetak dengan menggunakan tinta hitam, kecuali
bagian-bagian tertentu yang diperlukan berwarna supaya lebih jelas maknanya,
seperti foto, gambar, dan grafik. Ukuran huruf untuk bab dan judul bab sebesar 14
poin, sedangkan untuk teks tesis sebesar 12 poin. Ukuran sebesar 10 poin dipakai
pada judul dan tulisan dalam tabel, gambar, bagan dan sajian data kualitatif. Huruf
pada sampul dan halaman judul disesuaikan dengan bidangnya dengan ukuran antara
14 poin sampai dengan 16 poin.
Jarak antarbaris dalam penulisan teks 2 spasi (spasi ganda). Jarak antara judul
bab dengan subbab atau awal teks 4 spasi. Jarak antara akhir paragraf dengan subbab
3 spasi. Jarak antara subbab dengan awal baris atau sub-subbab 2 spasi. Apabila
dalam suatu teks terdapat judul subbab atau hanya memuat satu baris sebaiknya
diturunkan pada halaman berikutnya.
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Jarak antara judul tabel atau gambar dengan teks tabel atau gambar 1,5 spasi.
Teks tabel atau gambar ditulis 1 spasi. Huruf pertama alinea diketik menjorok masuk
1 tab (sekitar 1,2 cm). Tulisan BAB dan judul bab ditulis di atas tengah (center).
Subbab, sub-subbab dan seterusnya ditulis dari tepi kiri (contoh pada Lampiran 10).
4.4 Penjilidan
Tesis yang telah disetujui oleh penguji dan diketahui oleh ketua program
studi atas nama direktur dijilid dengan sampul tebal (hard cover). Warnanya adalah
hitam untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan biru tua untuk Program
Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Halaman sampul ditulis dengan tinta warna emas
(gold) yang dapat dibaca dengan jelas. Pada bagian punggung tesis ditulis nama
penulis, judul tesis, dan tahun ujian (lihat contoh pada Lampiran 11).
Tesis sedikitnya dijilid tiga rangkap, dengan rincian satu eksemplar untuk
perpustakaan pusat, satu eksemplar untuk perpustakaan pascasarjana, dan satu
eksemplar untuk dokumen penulis.
4.5 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan
Sebagai penutup dan kelengkapan ketentuan dalam panduan penulisan tesis
ini, perlu diperhatikan beberapa hal berikut.
1) Tepi kanan teks tidak harus rata; oleh karena itu pada akhir baris tidak harus
dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungnya ditulis setelah huruf
akhir, tanpa disisipi spasi, bukan di bawahnya.
2) Tempatkan nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali
halaman pertama setiap bab dan halaman Bagian Awal. Nomor halaman awal bab
dan Bagian Awal ditulis di tengah bagian bawah halaman.
3) Rincian boleh menggunakan nomor, huruf atau tanda bulit ( atau ), tetapi tidak
boleh menggunakan tanda hubung (-). Ukuran besar-kecilnya tanda bulit
disesuaikan dengan ukuran huruf yang digunakan. Bulit diletakkan di tepi kiri,
terpisah satu ketukan dengan huruf yang mengikutinya.
4) Tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, kecuali jika halaman tersebut
merupakan akhir suatu bab.
5) Tidak boleh memotong tabel menjadi dua bagian (dalam dua halaman) jika
memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama.
6) Tidak boleh memberi tanda apa pun sebagai penanda berakhirnya suatu bab.

Pedoman Penulisan Tesis Pendidikan Bahasa Indonesia PPS UNISMA

DAFTAR RUJUKAN

Alwi, Hasan dkk. 2000. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Jakarta: Balai pustaka.
Cangara, Hafied. 2002. Pengantar llmu Komunikasi. Jakarta:Raja Grafisindo Persada.
Cresswell, J. W. (2014) Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods
Approaches (4th ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
Ditbinlitabmas Ditjen Dikti Depdikbud. 2000. Instrumen Evaluasi untuk Akreditasi
Berkala llmiah. Jakarta: Ditbinlitabmas Dikti, LIPI, Ikapindo, dan Kantor
Menristek.
Driver, R., Newton P. & Osborne, J. 2000. Establishing the Norms of Scientific
Argumentation in Class-room. Science Education. 84, 3: 287-312.
Forum Penelitian Kependidikan Tahun 7, Nomor 1, Januari 1995.
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 2006. Pedoman Penulisan Skripsi Malang:
FKIP Universitas Islam Malang.
Keraf, Gorys. 2001. Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Ende: Nusa
Indah
Ibnu, S. 1996. Inovasi: Kebutuhan Vital Pendidikan yang Sulit Diimplementasikan.
Makalah disajikan di Seminar Penelitian Pendidikan, di Yogyakarta.
Ibnu, S. 2008. Anatomi Artikel dalam Jurnal llmiah. Makalah disajikan di Seminar
Penulisan Karya Ilmiah, di Universitas Islam Malang.
Kaleidoskop Internasional Vol. IX, No. I. April 1995
Klaasen, C.W.J-M. & Lijnse, P.L. 1996. Interpreting Students and reachers Discourse in
Science classes: An Underestimated Problem? Journar of Research in Science
Teaching Vol. 33, 2:115-134.
Osborne, J.F. 1996. Beyond constructivism. Science Education 80, 1:53-82.
Parera, Jos Daniel 1991. Belajar Mengemukakan Pendapat: standar, Logis, Pragmatik.
Jakarta: Erlangga.

58

59
Pringgoadisurjo, L. 1993. Sumber Informasi dalam Komunikasi llmiah. Makalah
disampaikan dalam Penataran Editor Majalah Ilmiah DP3M DIKTI di Cisarua,
4-9 dan 25-30 Januari 1993.
Ropers, H.B. 1997. Witnessing: Critical Inquiry in a Post Structural World. Baton
Raouge, LA: Louisiana State University.
Saukah, Ali (Eds.). 2000. Menulis Artikel unruk Jurnal llmiah. Malang: Universitas
Negeri Malang.
Sudjana, Nana & Laksamana, Ulung. 1992. Menyusun Karya Tulis llmiah. Bandung:
Sinar Baru.
Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Bandung Alfabeta.
Universitas Islam Malang. 2011. Pedoman Akndemik Tahun 2011/2012. Malang:
Universitas Islam Malang.
Universitas Negeri Malang. 2010. Pedoman Penulisan Karya llmiah: Skripsi, Tesis,
Disertasi, Artikel, Makalah, Laporan Penelitian. Malang: Universitas Negeri
Malang.
Wahab, Abdul & Lestari, Lies Amin.1999. Menulis Karya llmiah. Surabaya: Airlangga
University Press.
Werdiningsih, Dyah. 2011. Profil Strategi Belajar dan Dampaknya pada Pencapaian
Kempetensi Komunikasi Siswa Sekolah Dasar. Litera. Vol 10 (2): 1-12.
Kompas. 14 Februari 2012. Formalisasi Pendidikan Subspesialis Bisa
Menyulitkan, hlm. 13.

Pedoman Penulisan Tesis Pendidikan Bahasa PPS UNISMA

60

Lampiran 1: Contoh Halaman Sampul Luar untuk Program Studi Pendidikan
Bahasa Indonesia
4,5 cm dari
tepi atas
kertas

TUTURAN MEMUJI OLEH GURU LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
2,5 cm
DALAM INTERAKSI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
DI SMK NEGERI 6 KOTA MALANG

2,5 cm

TESIS

0,5 – 1 cm

2 cm

OLEH
RISALATUL QUDSIYAH
NPM 21602071026

1,5 cm

3,5 cm

3 cm

3,5 cm

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
AGUSTUS 2018

2,5 cm

3 cm dari
tepi bawah
kertas
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Lampiran 2: Contoh Halaman Sampul Dalam untuk Program Studi Pendidikan
Bahasa Indonesia
4,5 cm dari
tepi atas
kertas

TUTURAN MEMUJI OLEH GURU LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DALAM INTERAKSI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
DI SMK NEGERI 6 KOTA MALANG

2,5 cm

4 cm

TESIS
Diajukan kepada
Universitas Islam Malang
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Pendidikan Bahasa Indonesia

3,5 cm

4 cm

OLEH
RISALATUL QUDSIYAH
NPM 21602071026

1,5 cm

4 cm

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
AGUSTUS 2018

2,5 cm

3 cm dari
tepi bawah
kertas
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Lampiran 3: Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing untuk Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia

Tesis oleh ......... ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, ………………………….
Pembimbing I,

(Nama Lengkap)

Malang, ………………………….
Pembimbing II,

(Nama Lengkap)
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Lampiran 4: Contoh Halaman Pengesahan Tim Penguji untuk Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia
Tesis oleh … ini telah dipertahankan
di depan Dewan Penguji pada tanggal …...........................

Malang, ……………………..
Dewan Penguji,

(Nama Lengkap), Penguji I

(Nama Lengkap), Penguji II

(Nama Lengkap), Penguji III

Mengetahui
Direktur,
Program Pascasarjana Unisma

Ketua Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia

Nama Lengkap
NIP/NPP

Nama Lengkap
NIP/NPP
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Lampiran 5: Contoh Halaman Moto dan Persembahan untuk Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“… Allah meninggikan orang-orang yang
beriman dan orang-orang yang berilmu
beberapa derajat….”
(Al-Mujadalah: 11)

Tesis ini kupersembahkan untuk
Bapak, Ibu, dan Adik-adikku tercinta
yang selalu memberi dukungan dan
doa.
Juga untuk sahabat-sahabat terbaikku,
agama dan negaraku, serta
almamaterku.
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Lampiran 6: Contoh Lembar Pertanggungjawaban untuk Program Studi
Pendidikan Bahasa Indonesia

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN TESIS
Bismillahirrohmanirrohiem
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama
NPM
Program Studi
Alamat

: ……………………………
: ……………………………
: ……………………………
: ……………………………

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1) Tesis ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tinggi mana pun
untuk mendapatkan gelar akademik apa pun.
2) Tesis ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan
merupakan hasil plagiasi (jiplakan) atas karya orang lain.
3) Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini sebagai hasil
plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.
Malang, ………………………..
Yang Menyatakan,
MATERAI

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)
NPM ……………………
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Lampiran 7: Contoh Abstrak Tesis untuk Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia
ABSTRAK

Qudsiyah, Risalatul. 2018. Tuturan Memuji oleh Guru Laki-Laki dan Perempuan dalam
Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 6 Kota Malang. Tesis,
Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana, Universitas
Islam Malang. Pembimbing: (I) Dr. Akhmad Tabrani, M.Pd., (II) Dr. Hj. Dyah
Werdiningsih, M.Pd.
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Interaksi Pembelajaran
Pria dan wanita memiliki banyak perbedaan, diantaranya perbedaan dalam tutur
bahasa. Pria dan wanita memiliki bahasa yang khas, bahasa perempuan adalah bahasa
yang dimiliki oleh komunitas perempuan saja. Bahasa sebagai alat komunikasi yang
bermakna, bahasa berperan penting dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Proses
kegiatan belajar-mengajar di sekolah menuntut siswa untuk mencapai kompetensi yang
diharapkan oleh pendidik. Keinginan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan
tersebut, pendidik mengaitkannya dengan kondisi psikologi siswa di kelas. Guru
memiliki berbagai cara untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan, salah satunya
dengan memberikan reward kepada para peserta didik. Bentuk reward yang mudah
ditemukan dalam interaksi pembelajaran adalah motivasi dalam bentuk memuji peserta
didik yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku dan cara belajar siswa yang
menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Komunikasi yang dibangun oleh guru dan siswa dalam rangka mengubah tingkah
laku dan cara belajar pada proses belajar mengajar di kelas, menghasilkan beragam pola
komunikasi. Pola komunikasi tersebut tidak terjadi pada komunikasi belajar saja tetapi
komunikasi lain termasuk dalam hal bertutur, seperti tuturan memuji oleh guru kepada
siswa. Perbedaan tuturan memuji oleh guru laki-laki dan perempuan dalam interaksi
pembelajaran bahasa Indonesia adalah fenomena kebahasaan yang layak dikaji.
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 6 Malang untuk mengungkap fenomena
tindak ilokusi memuji di dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas.
Tujuan penelitian ini mendeskripsikan bentuk tuturan memuji oleh guru laki-laki
dan perempuan dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia di SMKN 6 Malang.
Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mencapai tujuan penelitian
tersebut, yaitu deskripsi penelitian yang faktual dan alamiah. Data yang diperoleh
berupa data kata-kata, bukan data angka dengan perhitungan statistik. Hal ini sesuai
dengan hakikat penelitian kualitatif, yaitu mempelajari sesuatu di dalam latarnya yang
alamiah dan berusaha untuk memahaminya.
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
deskriptif karena dilakukan pada beberapa subjek penelitian pada satu latar belakang
tertentu, yaitu peristiwa tuturan memuji dalam konteks interaksi pembelajaran bahasa
Indonesia di kelas. Berdasarkan orientasi teoritisnya, penelitian dilakukan dengan kajian
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sosiopragmatik. Penggunaan jenis keilmuan ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa
penelitian tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus penelitian. Jenis
tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang secara
implisit sehingga dapat diketahui deskripsi tuturan memuji oleh guru laki-laki dan
perempuan dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Oleh sebab itu,
dalam proses analisis datanya, penelitian ini memadukan cara kerja yang digunakan
dalam penelitian bahasa, yaitu teori pragmatik dan teori tindak tutur.
Hasil penelitian mengenai “Tuturan Memuji oleh Guru Laki-Laki Dan Perempuan
Dalam Interaksi Pembelajaran Bahasa Indonesia” yang dilakukan melalui observasi dan
wawancara studi dokumenter ditemukan wujud, fungsi, dan modus dari tuturan memuji
yang ada dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Negeri 6 Malang.
Pertama, terdapat dua jenis wujud tuturan memuji oleh guru perempuan yaitu (1)
tuturan memuji langsung dan (2) tuturan memuji tak langsung. Pada bagian wujud
tuturan memuji langsung dikelompokkan menjadi dua, yaitu wujud tuturan memuji
langsung imperatif dan wujud tuturan memuji langsung interogatif. Kedua, fungsi
tuturan memuji oleh guru perempuan dalam interaksi pembelajaran bahasa Indonesia di
SMK Negeri 6 Malang, ditemukan empat fungsi tuturan memuji yaitu (1) fungsi
memuji untuk menghaluskan perintah, (2) fungsi memuji untuk menghaluskan teguran,
(3) fungsi memuji untuk memberikan penguatan, dan (4) fungsi memuji untuk
penerimaan siswa. Ketiga, modus tuturan memuji oleh guru perempuan diintegrasikan
dengan tindak tutur literal dan tak literal menghasilkan (1) tindak tutur langsung literal,
(2) tindak tutur tak langsung literal, (3) tindak tutur langsung tak literal, dan (4) tindak
tutur tak langsung tak literal.
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