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BAB
PENDAHULUAN
Karya ilmiahl yang disusun oleh mahasiswa 52 disebut tesis. Tesis merupakan
karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian ilmiah.
Dalam sistem pendidikan di Program Magister Fakultas llmu Administrasi Universitas Brawijaya, tesis merupakan sebagian dari persyaratan bagi mahasiswa untuk
memperoleh gelar Magister. Karya ilmiah berupa tesis dapat dimulai setelah mahasiswa
menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, dan lulus ujian proposal penelitian. Mahasiswa
52 sebelum melakukan penelitian, rencana penelitiannya harus mendapatkan
persetujuan dari Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi, serta lulus ujian proposal. Bobot akademik tesis berkisar antara 8-10 SKS (tergantung program studi).
Buku pedoman format penulisan ini disusun dengan tujuan (1) untuk menye.
ragamkan pokok-pokok format penulisan tesis, (2) sebagai pedoman bagi mahasiswa
dalam menulis tesis dan (3) pedoman bagi Komisi Pembimbing dalam mengarahkan
oenulisan tesis.
Komisi Pembimbing bertanggung jawab membimbing mahasiswa dalam
menyusun tesis. Setiap mahasiswa dibimbing oleh paling banyak 3 (tiga) pembimbing.
Salah satu diantaranya berstatus sebagai Ketua Komisi Pembimbing, yang harus
merupakan tenaga akademik tetap Fakulhs llmu Administrasi Universitas Brawfiaya.
Ketua Program Studi dalam menunjuk pembimbing tesis dianjurkan untuk membuat
kesepakatan kontrak kerja. Pembimbing yang berasal dari luar Fakultas llmu
Administrasi Universitas Brawijaya harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal 53.
Komisi Pembimbing mempunyai tanggung jawab akademik terhadap tesis
mahasiswa bimbingannya, dalam hal kebenaran ilmiah dan format penulisannya. Untuk
itu, setiap pembimbing pedu menunjukkan referensiyang dipergunakan untuk menyusun
tesis kepada mahasiswa bimbingannya. Tanggungjawab akademik ini ditandai oleh
tanda-tangan komisi pembimbing yang dibubuhkan dalam lembar persetujuan tesis.
Oleh karena itu, mahasiswa harus memperoleh persetujuan dari semua Komisi
Pembimbing untuk menempuh seluruh rangkaian proses untuk ujian tesis. Proses
persetujuan penandatanganan (proposal) tesis dianjurkan dimulai dari anggota Komisi
Pembimbing dan diakhiri oleh persetujuan Ketua Komisi Pembimbing.
Ketua Program Studi mempunyai tanggung jawab sebagai penjamin mutu atas
kualitas tesis, sehingga (proposal) tesis harus mendapatkan persetujuan/tanda tangan
dari Ketua Program Studi. Setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pembimbing
dan Ketua Program Studi maka baru diperbolehkan menempuh seluruh rangkaian
proses ujian tesis.
Perubahan dosen pembimbing bisa dilakukan apabila karena sesuatu hal perlu
dilakukan perubahan untuk memperiancar proses pembimbingan. Mahasiswa yang
ingin mengajukan perubahan dosen pembimbing atau dosen pembimbing yang ingin
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mengundurkan dari proses pembimbingan harus mengaiukan usulan secara tertulis
kepada Ketua Program Studi untuk dipertimbangkan' Ketua Program Studi harus
mengkonsultasikan usulan perubahan Komisi Pembimbing tersebut kepada Dekan
untuk mendapatkan atau tidak mendapatkan persetujuan. Alasan perubahan komisi
pembimbing antara lain: 1) perubahan topiUjudul tesis' 2) kesesuaian substansi
penelitian dengan kualifikasi keilmuan pembimbing, 3) mahasiswa dan dosen
pembimbing sulit berkomunikasi dalam proses konsultasi' 4) batas wakiu studi, 5)
kode etiUmoraUsusilafintimidasi, 6) pembimbing mendapat jabatan baru atau tugas
baru yang menyebabkan tidak memungkinkan proses pembimbingan tesis, dan 7)
pembimbing berhalangan tetaP.
Selama proses ujian tesis dalam batas-batas tertentu dimungkinkan adanya perbedaan pendapat antara pembimbing selaku penguji dan pengujidi luar komisi pembimbing'
Semua penguji mempunyai hak menguji kemampuan mahasiswa dalam rnempertahankan karya ilmiahnya. Tetapi tidak selayaknya para komisi pembimbing mempertanyakan atau mempermasalahkan kebenaran ilmhh atas karya ilmiah dari mahasiswa
bimbingannya pada saat ujian, karena karya ilmiah itu merupakan hasil bimbingannya.
Sedangkan penguji di luar komisi pembimbing disamping benvenang menguji' juga
berwenang mempermasalahkan karya ilmiah mahasiswa.
Demi menjamin hak yang menguji dan yang diuji, yaitu menjamin relevansi,
netralitas dan obyektifitas proses pengujian dan penilaian, maka setiap majelis ujian
tesis akan diketuai oleh Ketua Sidang. Ketua Program Studi (KPS) akan menetukan
Ketua Sidang pada ujian tesis. Kefua Sidang yang ditunjuk harus orang yang menguasai
standar minimal tesis serta sistem penilaiannya. Ketua Sidang juga harus memiliki
intergritas keilmuan, dedikasi yang tinggi, tegas dalam memimpin sidang dan bersih.
Apabila llm Penjamin Mufu 52 telah terbentuk, maka KPS harus memilih salah
satu dari anggota tim tersebut. KPS bertindak langsung sebagai Ketua llm Penjamin
Mufu sesuai dengan ketentuan Rektor Universitas Brawijaya tentang pengangkatan
KPS sebagai pihak yang bertanggung jawab menjamin kualitas proses belajar mengajar
dan hasil lulusannya- Dengan demikian, total jumlah anggota penguji untuk tesis
maksimal 5 (lima) orang.
Ujian tesis merupakan ujian akhir mahasiswa. Sebeium ujian tesis, ada beberapa
ujian yang harus dijalani oleh mahasiswa yaitu ujian proposal tesis dan seminar hasil.
Setelah proposal tesis mendapafl<an revisi dari dosen penguji komisi pembimbing dan
KPS maka mahasiswa bisa terjun kelapangan untuk proses pengumpulan data.
Tahapan selan;utnya mahasiswa bisa mengajukan seminar hasii penelitian apabila
sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembibing KPS. Selanjutnya tesis dari
seminar hasil penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dapat diajukan ke
Program MIA FIA UB untuk dicek oleh anggota tim standarisasi penulisan tesis untuk
dicek kesesuaian teknik penulisannya dengan buku pedoman penulisan tesis. Apabila
sudah sesuai maka berkas ujian tesis bisa diajukan untuk tahapan ujian tesis. Selama
proses ujian tesis berlangsung mahasiswa diperbolehkan mendatangkan narasumber,
yaifu informan atau responden kunci dari penelitian yang dilakukan. Untuk keperluan
tersebut biaya diatur dan ditranggung sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan,
termasuk akomodasi dan keperluan lainnya.

Pada ujian tesis mahasiswa akan dinyatakan lulus atau tidak lulus' Kelulusan
mahasiswa dibagi menjadi dua kategori, yaitu lulus tanpa revisi dan lulus dengan revisi.
Lulus dengan revisi bisa i) revisi minor atau ii) revisi mayor. Ketentuan keputusan
tentang ketidaklulusan dan kelulusan (dengan kategori tanpa revisi, revisi minor atau
mayor) merupakan hasil keputusan tim penguji. Dalam pengambilan keputusan ini
dianjurkan mengutamakan proses musyawarah mufakat daripada "votingl. Dalamhal
vofrhg harus dilakukan, Ketua Sidang tidak diperbolehkan abstain, karena sebagai
orang yang dianggap menguasaisistem penilaian ujian harus mengambil kepufusan.
Hal ini untuk menghindari deadlock hasil keputusan. Sebagai contoh, ilustrasi dalam
ujian dengan 5 (tima) penguji, apabila satu penguji memilih abstain akan menyebabkan
kemungkinan sisa komposisi suara penguji menjadi dua tidak meluluskan dan dua
lainnya meluluskan. Dalam kcndisi seperti itu, kepufusan kelulusan ditentukan ol€h
keputusan yang diambil oleh Ketua Sidang. Pengujijuga seyogyanya tidak mengambil
keputusan abstain dalam memberikan penilaian kelulusan, karena hal tersebut akan
menunjukkan keragu-raguan penguji dalam mengambil kepufusan yang salah satu
penyebabnya bisa jadi penguasaan terhadap standar minimal tesis serta sistem
penilaiannya belum dikuasai sepenuhnya oleh yang bersangkutan. Mahasiswa dapat
dinyatakan tidak lulus ujian tesis karena belum memenuhi standar minimal tesis,
melakukan plagiasiz, serta alasan-alasan prinsipil lainnya yang dikemukakan pada saat
proses pengambilan kepufusan sidang komisi berlangsung.
Revisi minor adalah revisi penyempumaan tesis. Revisi minor membutuhkan
persetuiuan dari dosen pembimbing dan penguji serta KPS. Revisi mayor
membutuhkan persetujuan dari dosen pembimbing dan penguji serta KPS. Revisi mF
nor biasanya menyangkut: i) editorial pengetikan, ii) penyempurnaan judul dan sub
judul, iii) repetisi atau pengulangan kalimatatau paragraf dalam tulisan yang sama' iv)
perubahan (penambahan atau pengurangan) isi tesis yang tidak melebihi 15o/o dai
total materi pada masing-masing sub bab atau total bab dari tesis secara keseluruhan,
atau v) perubahan lainnya yang tidak tedalu prinsipil. Revisi minor hanya membutuhkan
persetujuan dari dosen pembimbing yang bersangkutan, dan tidak perlu meminta
persetujuan dari dosen penguji lainnya. Tenggang waktu penyelesaian revisi minor
maksimal 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal ujian terakhir berlangsung. Jika dalam
waktr 3 (tiga) bulan belum selesai mahasiswa tersebut harus menjalani ujian ulang.
Revisi mayor adalah revisi substantifyang menyangkut perubahan isi tesis. Hal ini
menyangkut poin i), ii), dan iii) di atas yang telah disebufl<an dalam revisi minorditambah
iv) perubahan (penambahan atau pengurangan) isi tesis yang tidak melebihi 30%o daii
total materi pada masing-masing sub bab atrau total bab dari tesis secara keseluruhan,
dan v) perubahan lainnya yang cukup prinsipil menyangkut relevansi dan keterkaitan
isi tesis secara keseluruhan. Revisi mayortesis harus diselesaikan maksimal 6 (enam)
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Berdasa*an UU 202003, pasal 25 ayat 2'lulusan perguruan tnggl yang karya llmiahnya dlgunakan untuk
memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi sukti nerupakan ilplakan dicabut gelamya' s€rta pasal 70
'lulusao yang karya ilmiah yang digunaftannya untuk mendapa*an gelar akademik, profesi, atau vokasi
sebagatmant dimaks{d datam pasat 25 ayat (2) lerbukt merupakan jiplakan dipldana dengan pidana penlara
paling lama 2 (dua) tahun dary'atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000'00 (dua ratus.iuta rupiah)'

bulan, terhitung sejak tanggal ujian terakhir berlangsung. Mahasiswa yang lulus dengan
kategori revisi mayorlidak bisa mendapatkan nilai akhirA untuk tesisnya. Penambahan
tenggang waKu penyelesaian tesis dalam shfus revisi minor atau mayordapat dilakukan

dengan persetujuan KPS dan pembimbing.
Namun, dalam sesuafu hal dimana mahasiswa i) menyangsikan keputusan akhir
yang diambil oleh tim penguji atau ii) kesulitan mendapatkan persetujuan atau tanda
tangan dari seluruh atau salah satu anggota tim penguji karena berbagai hal (seperti
kesibukan, sentimen pribadi dan sebagainya), maka mahasiswa bisa meminta secara
tertulis kepada KPS, Pembantu Dekan I atau Dekan untuk melakukan peninjauan ulang
atas kasus yang dihadapinya. Apabila dalam kasus i) di atas mahasiswa meminta
mengadakan ujian ulangan atas permintaannya s€ndiri, maka konsekuensi biaya
penyelenggaraan ujian ulangan akan ditanggung sendiri oleh mahasiswa yang
bersangkutan. Ketenfuan mengenai biaya penyelenggaraan ujian ulangan iniakan diatur
berdasarkan ketentuan. Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan ujian ulangan,
maka KPS, PD I dan Dekan akan menunjuk penguji netral yang bukan pembimbing
dan sebelumnya tidak termasuk dalam linl penguji mahasiswa yang bersangkutan.
Selanjutnya dalam kasus ii) di atas, maka KPS, PD I dan Dekan akan melakukan
penyelidikan atas kasus yang dihadapi dan memeriksa kebenaran dari aduan yang
diajukan, untuk kemudian memutuskan status penyelesaian revisi mayor dan/atau tranpa
persetujuan dosen penguji tersebut.
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BAB
BAGIAN.BAGIAN TESIS
Tesis dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: bagian awal, bagian ubma dan bagian
akhir.

A.

i

BAGIANAWALTESIS
Bagian awal terdiri dari:
Sampul
Halaman judul
Halaman pengesahan
Halaman pemyataan orisinalitas
Halaman peruntukan (tidak harus ada)
Halaman riwayat hidup
Halaman ucapan terima kasih
Halaman ringkasan (Bahasa Indonesia)
Halaman summary (Bahasa Inggris)
Halaman kata pengantar
Halaman daftar isi
Halaman daftar tabel
Halaman daftar gambar
Halaman daftar lampiran
Halaman daftar simbol, singkatan, dan definisi

.
.
.
o
.
.
.
.
.
.
..
r
o
.
.
B.

BAGIAN UTAMATESIS
Bagian utama Mainstream, terdiri atas:

I
ll
Bab lll
Bab lV
Bab V
Bab
Bab

Pendahuluarr
Tinjauan Pustakai Kerangka Dasar Teoritik

Kerangka Konsep Penelitian
Metode Penelitian
Hasil dan Pembahasan atau bab-bab yang memuat isi pokok bahasan
Kesimpulan dan Saran
Daffar Pustaka

BabVl

Non-mai n stream terdiri atas:

Babl
Bab ll
Bab lll
Bab lV
Bab V

Pendahuluan
Metodologi dan Metode Penelitian
Analisis Kritik Teori
Analisis Latar Sosial Penelitian
Pembahasan Penelitian

'
-;

n

Formulasi dan Dialog Teori
n+1 Penutup (Kesimpulan dan Saran)
Daftar Pustaka
Bab
Bab

C.

BAGIANAKHIRTESIS
Bagian akhir karya ilmiah tesis memual lampiranJampiran, yaitu bahan-bahan
terkait yang diperlukan.
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BAB
PEDOMAN PENGETIKAN
Pada umumnya t€sis ditulis dalam Bahasa Indonesia, namun bisa juga ditulis
dalam Bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa yang
bersangkutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan tesis adalah:

A

TAJUK

Setiap tajuk diketik pada halaman baru dengan hunrf kapital dan dicetak tebal (bold)
serta ditempatkan di tengah. Yang dimaksud dengan tajuk adalah:

PENGESAHAN
PERNYATMN
SUMMARY
RINGKASAN
KATAPENGANTAR
DAFTARISI
DAFTARTABEL
DAFIARGAMBAR
DAFTARSINGKATAN
DAFTARLAMPIRAN
BABI PENDAHULUAN
BABII TINJAUANPUSTAKA
BABIII KERANGKAKONSEPPENELITIAN
BABIV METODEPENELITIAN
BAB
I-I,ASIL PENELILAN DAN PEMBAHASAN
BABVI KESIMPULAN DAN SARAN

V

DAFIARPUSTAIG
LAMPIRAN

B.

BAHANYANGDIGUNAKAN
(a) Kertas yang digunakan untuk pengetikan tesis adalah HVS putih 80 gram'
ukuran A4 (21 x29,7 cm);
(b) Sampuf (kulitluar) berupa soff oover (tipis, bukan hard cover) dari bahan karton
buffalo atau linen wama hijau muda.
(c) Antara bab yang satu dengan bab yang lain diberi pembatas kertas doorslag
wama hijau muda.
(d) Perbanyakan karya ilmiah ditakukan dengan fotokopiyang beaih. Kertas yang
dipakai adalah HVSiFolo kopi ukuran A4 dan bobot 80 gram.

C.

JENIS HURUF

Naskah karya ilmiah diketik dengan komputer dengan jenis hunrf yang digunakan
adalah Arial, dengan ukuran sebagai berikut:
Ukuran font 1'l untuk isi naskah (11 hurtilcharacfer per inchi) atau 28-30 baris
per halaman dengan 'l1 cpi.
Ukuran font 14 dan tebal untukjudul tesis dan disertasi dalam Bahasa Indonesia dan font 12 untuk judul dalam Bahasa lnggris.
iii. Ukuran font 12 untuk nama penulis pada judul.
iv. Ukuran font 14 untuk nama lembaga pada judul.
Ukuran font 11 untuk tulisan lain pada judul.

i.
ii.

v.

D.

MARGIN
Pengetikan naskah tesis dan disertasi dilakukan dengan komputer, dengan
pengafu ran /ay-oul sebagai berikut:
(a) Margin atas
4 cm dari tepi kertbs, kecuati bab baru 5 cm dari sisi atas
kertas
(b) Margin kiri
4 cm dari tepi kertas
(c) Margin bawah
3 cm dari tepi kertas
(d) Margin kanan
3 cm dari tepi kertas

:

Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak boleh bolak-balik.

E.

FORMAT
Setiap memulai alinea baru, kata pertama dikelik ke kanan masuk lima ketukan.
Setelah tanda koma, titik koma dan titik dua diberijarak satu ketukan (sebelum titik dua
tidak dibed spasi), setelah tanda titik uriluk kalimat baru, diberijarak dua ketukan. Setiap
bab dimulai pada halaman baru, diketik dengan huruf kapital diletakkan ditengah-tengah
bagian atas halaman. Sub-bab diketik di pinggir sisi kiri halaman, dengan huruf kecil
kecuali huruf pertama pada setiap kata (bukan kata sambung) diketik dengan kapital,
pemutusan kata dalam salu baris kalimat harus mengikuti kaedah Bahasa Indonesia
yang baku dan benar.

F.

SPASI(JARAKANTARBARIS)
(a) jarak antar baris dalam teks adalah dua spasi;
(b) jarak antara nomor bab (misalnya: Bab l) dengan tajuk bab (misalnya:
PENDAHULUAN) adalah dua spasi;

(c) jarak antara tajuk bab dengan teks pertama isi naskah atau antara tajuk bab
dengan tajuk sub-bab adalah 3 (tiga) spasi;

(d) jarak antara tajuk sub-bab dengan baris p€rtama teks isi naskah adalah dua
spasi;

(e) tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sepanjang
tujuh kdtukan atau satu tab-stop;

(f)

jarak antara baris akhir teks dengan tajuk sub-bab berikutnya adalah empat
spasi;
(g)jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik, atau diagram adalah_tiga spasi;
(h)jarak antara alinea satu d€ngan alinea berikutnya adalah dua spasi;
(i) nomor bab dan tajuk bab selalu diketik pada halaman baru.
PENOMORAN HALAMAN

(a) Halaman

(i)

Bagian Awal:

Penomoran pada bagian awal tesis, mulai dari halaman judul dalam
(halaman sesudah sampul luar) sampai dengan halaman Daftar Lampiran,
menggunakan Angka Romawi kecil (misalnya: i; ii; iii; dst.), ukuran font
Arial 1'1, dan diletakkan di tengah halaman bagian bawah.
(ii) Halaman judul dan halaman persetujuan pembimbing atau promotor tidak
diberi nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman i dan
halaman ii (nomor halaman ini tidak diketik).
(iii) Halaman RINGKASAN sampai dengan Halaman Lampiran diberi nomor
urut dengan Angka Romawikecil yang merupakan kelanjutan dari Halaman
Judul dan Halaman Persetujuan (halaman iii; iv; v; dsl).
(iv) Nomor halaman diketik pada margin atras sebelah kanan dengan jarak
tiga spasi dari baris pertama teks pada halaman tersebut, dan angka
terakhir nomor halaman lurus atau sejajar dengan teks sebelah kanan.

(b) Halaman Bagian

(i)

Inti:

Penomoran halaman mulai dari BAB I PENDAHULUAN sampai dengan
BAB Vl KESIMPULAN DAN SAMN menggunakan Angka Arab (1; 2; 3;
dst.) dan diletakkan pada margin kanan dengan jarak tiga spasi dari baris
pertama teks pada ltalaman tersebut, dan angka terakhir nomor hataman
lurus atau sejajardengan tepi kanan teks. Ukuran fontArial 11.

(ii) Setiap halaman yang bertajuk, nomor halaman mulai dari BAB

I

PENDAHULUAN sampai dengan DAFTAR PUSTAKA diketik pada margin
bawah di tengah halaman, dengan jarak tiga spasi dari teks paling bawah
pada halaman tersebut.

(c) Halaman BagianAkhir:

(i)

Fenomoran pada bagian akhir iesis, muiai dari halaman LAMPIMN,
menggunakan Angka Arab yang diketik pada margin atas sebelah kanan
dengan jarak tiga spasi dari teks pertama pada halaman tersebut, dan
lurus atau sejajar dengan margin kanan teks.
(ii) Penomoran pada setiap halaman yang bertajuk, mulai dari halaman
LAMPIRAN, diketik pada margin bawah teks di tengah, dengan iarak tiga
spasi dari teks paling bawah pada halaman tersebut.
(iii) Nomor halaman bagian akhir merupakan kelanjutan dari nomor halaman
pada Bagian Inti tesis.

H. RINGKASAN DAN SUMI'ARY

(a) Pengetikan SUMMARY

(i)

jarak pengetikan absbact adalah satu spasi;
(ii) jarak antara jdul SUMMARY dengan teks pertama adalah 3 (tiga) spasi;
(iii) jarak antara alinea yang safu dengan alinea yang lain adalah satu spasi;
(iv) judul SUMMARY dan seluruh teks SUMMARy diketik dengan huruf
miring.
(b) Pengetikan RINGKASAI{
(i) pada dasamya sama dengan bulir (a), akan tetapi judul RINGKASAN dan
seluruh teks RINGKASAN diketik dengan huduf normal, bukan huruf
miring;
(ii) jarak antara judul RINGI(ASAN dengan teks pertama adalah 3 (tiga) spasi.
PENOMORAN BAB, SUB.BAB, DAN PARAGRAF
(a) penomoran bab menggunakan Angka Romawi kapital di tengah halaman
(misalnya: BAB 1);
(b) penomoran sub.bab menggunakanAngkaArab diketik pada tepi kiri (misalnya:
2.1;2.2; dst.)i
(c) penomoran sub-sutsbab (anak sub-bab) disesuaikan dengan nomor sub-bab
(misalnya: 2.1.1; 2.1 .2; dst.);
(d) penornoran bukan suFbab dan bukan anak sub{ab menggunakan Angka Arab
atau huruf dengan tanda kurung (misalnya: (a); (b); (c); dst. atau (1); (2); (3);
dst.).
(e) tidak diperkenankan menggunakan simbol dalam penomoran fiangan gunakan:
-,
@, &, #, dsb.).
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BAB

IV

BAGIANAWALTESIS

A

SAMPUL
Pada sampul dicetak: Judul tesis, tulisan kata: tesis (huruf kapital), tulisan kalimat:
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister, nama program studi,
lambang Universitas Brawijaya, nama l€ngkap penulis (tanpa gelar), nomor induk
mahasiswa, tulisan: Program Magister Fakultas llmu Administrasi Universitas Brawijaya
Malang, dan tahun tesis diajukan. Contoh sampul tesis (Lampiran 1)
Sampul terdiri dari dua bagian: sampul luar dari karTon (hard coverl dan sampul
dalam dari kertas HVS putih. Pada punggung sampul dicantumkan nama penulis, iudul
tesis dan tahun kelulusan. Cara penulisan punggung buku, lihat contoh pada Lampiran
2.

B.

HALAMANJUDUL
Halaman judul tesis berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul, namun
dicetak di atas kertas HVS putih. Contoh halaman judul tesis (Lampiran 3).

C.

HAI.AMAN PENGESAHAN
Halaman pengesahan memuatjudultesis, nama penulis dan kata-katra pengesahan,
susunan dewan penguji dan tanda tangan dewan penguji dengan urutan ketua komisi
pembimbing, anggota komisi pembimbing dan pengesahan KPS FIA UB. Contoh
halaman pengesahan tesis (Lampiran 4).

O. TNT.IUIN IDENTITAS TIM PENGUJI
Halaman identitas tim pengujidicetak pada kertas HVS putih, memuat judultesis'
identitas mahasiswa, nama komisi pembimbing, dan nama tim dosen penguji. SK
penguji dari Dekan Fakultas llmu Administrasi Universitas Brawijaya juga disertakan.
Contoh halaman identitas tim penguji tesis (Lampiran 5)'

E.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Halaman pernyataan orisinalitas merupakan halaman yang memuat ketegasan
penulis bahwa naskah tesis bukan karya plagiasi dan meniamin orisinalitasr'ya. Contoh
halaman pemyataan ini disajikan pada Lampiran 6.

F.

HALAMANPERUNTUKAN
Halaman peruntukan bukan merupakan halaman wajib untuk diadakan. Pada
halaman ini ditulis hal yang sifahya pribadi antara lain untuk siapa tesis tersebut
dipersembahkan. Contoh halaman peruntukan seperti pada Lampiran 7.
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G

HALAMANRIWAYATHIDUP
Halaman riwayat hidup berisi nama penulis, tempat dan tanggal lahir, nama orang
tua, riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan serta prestasi-prestasi yang menonjol
(lihat Lampiran 8).

H.

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH
Halaman ucapan terima kasih ini diuraikan secara singkat kepada siapa saja yang
membantu selama proses penelitian hingga penulisan. Harap diperhatikan; nama, gelar,
instansi dicetak secara benar. Contoh disajikan pada Lampiran 9.

l.

HALAI'IAN RINGKASAN
Ringkasan difulis dalam Bahasa Indonesia. Judul ringkasan adalah sama dengan
judul tesis, diketik dengan hunrf kapital pada halaman baru. Judul ringkasan ditempatkan di sisi halaman bagian atas. Ringkasan mencakup masalah penelitian, tujuan
penelitian, metode penelitian dan hasil-fiasil penelitian yang menonjol. Di dalam
ringkasan tidak boleh ada kutipan (acuan) dari pustaka, jadi merupakan hasil uraian
mumi dari penulis. lsi ringkasan harus dapat dimengertitanpa harus melihat kembali
pada materi karya ilmiah. Ringkasan disUsun dengan jumlah maksimum 600 kata (1,52 halaman) dan diketik satu spasi. Contoh ringkasan disajikan pada Lampiran 10.

J,

HALAMANSUMMARY
Summary merupakan ringkasan yang ditulis dalam Bahasa Inggris. Contoh
penufisan summary lihat pada Lampiran 11 .

K.

HAI.AMAN KATAPENGANTAR
Kata pengantar memuai rasa syukuratas terselesaikannya penulisan tesis, uraian
singkat proses penulisan tesis dan penulis mengantarkan kepada pembaca agar dapat
memahami isi tulisan, juga berisi harapan penyempumaan dan manfaat bagi yang
membufuhkan. Contoh halaman Kata Pengantar bisa dilihat pada Lampiran 12.

L.

HALAII'ANOAFTARISI

Halaman daftar isi diketik pada halaman baru dan diberijudu! Daftar lsiyang diketik
dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik dan diletakkan di tengah atas kertas. Dalam
daftar isi dimuat dafiar tabel, dafiar gambar, judul dari bab dan sub bab, daftar pustaka
dan lampiran. Keterangan yang mendahului daffar isi tidak perlu dimuat dalam daftar
isi. Judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan judul sub bab diketik dengan
huruf kecil kecuali huruf pertama tiap sub bab diketik dengan huruf kapital. Baik judul
bab ataupun sub bab tidak diakhiri titik. Nomor bab menggunakan Angka Romawi dan
sub bab m€nggunakan Angka Arab. Jarak pengetikan antara baris judul bab yang satu
dengan bab yang lain adalah dua spasi, sedangkanjarak spasiantara anak bab adalah
satu spasi. Contoh halaman Daftar lsi ada pada Lampiran 13.
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M. HALAMANDAFTARTABEL
Halaman DafiarTabel diketik pada halaman baru. Judul Daftar Tabel diketik dengan
hunrf kapital tanpa diakhirititik dan dilebkkan ditengah abs kertas. DaftarTabel memuat
semua tabel yang disajikan dalam teks dan lampiran. Nomortabel ditulis dengan angka.
Jarak pengetikan judul (teks) tabel yang lebih dari satu baris diketik satu spasi dan
jarak antarjudul tabel dua spasi. Judul tabel dalam halaman Daftar Tabel harus sama
dengan judul tabel dalam teks. Contoh halaman Daffar Tabel seperti pada Lampiran
14.

N.

HAI.AMAN DAFTARGAMBAR

Halaman Dafrar Gambar diketik pada halaman baru. Halaman Daftar Gambar
memuat dafrargambar, nomor gambar, judulgambar dan nomor halaman, baik gambar
yang ada dalam teks maupun yang ada dalam Lampiran. Cara pengetikan pada
halaman Daftar Gambar seperti pada Lampiran 15.

O,

HAI-AMAN DAFTAR LAMPRAN
Daftar Lampiran diketik pada halaman baru. Judul Dafiar Lampiran diketik ditengah
atas halaman dengan huruf kapital. Halaman Daftar Lampiran memuat nomor teks
judul lampiran dan halaman. Judul Daflar Lampiran harus sama dengan judul lampiran.
Lampiran, misalnya memuat contoh perhitungan, sidik ragam, peta, data, dan lainlain. Contoh halaman Daftar Lampiran ada pada Lampiran 16.

P.

HALAMAN DAFTAR SIMBOL, SINGKATAN, DAN DEFINISI
Halaman Daftar Simbol, Singkatan dan Definisi memuat simbol/besaran dan
singkatan istilah/satuan. Bagian halaman ini tidak harus selalu ada. Cara pengetikannya
adalah sebagai berikut:
Pada lajurikolom pertama memuat singkatan.
Pada lajur/kolom ke dua memuat keterangan singkatan yang disajikan pada lajur
pertama.
Penulisan singkatan diurut berdasarkan Abjad Latin dengdn hunrf besar diikuti
dengan huruf kecil.
Bila simbol ditulis dengan Huruf Yunani, penulisannya iuga berdasarkan Abjad

.
r
.
o
\
Yunani.
o Keterangan pada lajur ke dua diketik dengan huruf kecil kecuali hunrf pertama
diketik dengan huruf besar.

t3

BABV
BAGIAN UTAMATESIS
Bagian utama tesis terdiri atas beberapa bab. Jumlah bab tidak dibakukan, namun
disesuiikan dengan ruang lingkup penelitian penulis. Bagian utama umumnya terdiri
atas: pendahuluan, tinjauan pustaka/kerangka dasar teoritik, kerangl<a konsep, metode
p.n"iitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka.
hangkaian kata untuk menyampaikan informasiyang disajikan didalam tesis hendaknya
jelas, tajam, dan relevan sorta konsisten'
teliti, singkat, padat,
'perkembangannya
penulisan bagian utama tesis terdapat dua model
Di ditam
yaitu;
mainsteam (yaifu: posrt v,sf paradigm)' dan non-maindasar asumsi fifosofis,
sfeam, misaf nya : interpretivist paradigm, critical paradigm, dan postmodernism pandigm. oleh karena itu, adanya perbedaan asumsi in_i akan berimplikasi terhadap
pJnulisan bagian utama tesis tersebut. Sebenarnya ada juga pendekatan campuran
dalam penelitian yang masih jamng diikuti oleh mahasiswa.
secara garis besar perbedaan i) mainstream dan ii) non-mainstream disajikan
pada Tabel 1. lsi tesis (bagian pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan
iaran),sebanyak 1i0 halaman dengan anjuran urutan dan prosentase komposisi
sebagai berikut. Aliran mainstream bab{ab biasanya baku mengikuti urutan dan

Tabef

I

l

M

V

Urutan penulisan bagian utama tesis model malnstream dan non-mainstream

Pendahuluan
Tinjauan Pustaka/
Kerangka Dasar Teoritik
Kerangka Konsep
Psnelitian
Metode Penelitian
Hasil dan Pembahasan
atau Batsbab yang
memuat isi pokok
bahasan (gen€ralisasi
dan uji teori)
Kesimpulan dan Saran

10%

Pendahuluan

10

olo

30

Analisis Ktitik Teoli

25

0/o

Analisis Latar kondisi sosial

10%

Penelitian
Metode Penelitian
Hasil dan Pembahasan
atau bab-bab yang memuat
isi pokok bahasan
(formulasi dan/atau dialog

45

vo

10 0h

5

a/o

40%

5T,
'/o

tsori)
5

5%

o/o

Penulup (Kesimpulan dan

n/n+1

Saran)
Total
Catatan:

Daftar Pustaka
Minimal 150 halaman

100 %

Daftar Pustaka
Minimal 150 halaman

100 Y"

TotalJumlah halaman dl atas hanya unttk isi Gsis mulai bab pendahuluan sampai dengan bab kesimpulan dan
saran, sedangkan halaman seb6lum pendahuluan (kata pengantardan lain-lain) dan sesudah bab kesimpulan dan
saran (daftar pustaka dan lampiran-lamplran) tidak termasuk.

prosentase sebagai berikut pendahuluan (10%), tinjauan pustraka/kerangka dasar teoritik
(30%), kerangka konsep penelitian (10%), metode penelitian (57o)' hasil dan pemba-

hasan (40%), serta kesimpulan dan saran (5%). Sedangkan pada aliran non main'
sfream di mana biasanya urutan bab-bab lebih fleksibel yang pada umumnya memuat
pendahuluan
(107o), analisa kritik teori (25%), analisis situasi dan kondisi sosial (so.cial
setting) lokasidan subyek penelitian (10%), metode penelitian (5%), analisis hasil
dan pembahasan penelitian: dialogis antara temuan dan kritik teori (45%)' penutup
dan saran (5%).

A

BAB!PENDAHULUAN

Pada dasamya bagian pendahuluan unfuk penulisan tesis baik yang menggunak€n
pendekatan maln steam alau non mainsfeam mempunyai esensi isi materi yang kurang

lebih sama.
Bab ini memberikan penjelasan secara umum, ringkas, dan padat yang menggamba*an dengan tepat isi usulan penelitian, yang meliputi: latar belakang, perumusan
masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. walaupun demikian juduljuduf sub-bab pada bagian pendahuluan pada pen dekatan non mainstream tidak harus
selalu baku sebagaimana di bawah ini.

a.

Latar belakang Penelitian

Latar belakang pada umumnya memuat tiga hal utama yaitu: i) alasan penelitian
dan rasa keingintahuan peneliti terhadap topik penelitian harus didukung oleh pemyataan-pernyataan dari institusi atau individu yang berkompeten dalam topik tersebut; ii)
fakta dan data sekunder yang relevan atau be*aitan dengan topik yang diteliti; iii)tinjauan
normatif sehubungan dengan topik yang diteliti. Ketiga hal utama tersebut di atas
seyogyanya menunjukkan "reality gap"yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan..
t-a-taiUelaiang sebiiknya diiutup dengan penjelasan singkat tentan g leoi (theoritical
gap) dan metode penelitian yang akan dipaparkan pada bab-bab selanjutnya. Peneliti
itempresentasikan bagian-bagian di atas pada level lokal dan nasional. Latar Belakang
peneiitian, mengemukakan dan meletakkan penelitian yang akan dilakukan dalam peta
keilmuan yang menjadi perhatian peneliti. Karena itu dalam latar belakang diuraikan
tentang:
(a) pernyataan tentang gejala atau fenomena yang akan diteliti, yang dapat diangkat
dari masalah teoretis atau dari masalah praktis;
penelitian (menunjukkan masalah sebagai
(b)
' - argumentasi tentang pemilihan topikso//en
(konsep atau teori yang ada);
peibedaan antara das seln dan das
(c) situasi yang melatarbelakangi masalah;
(d) intisari penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan masalah;
(e) intisari dari kerangka teori .yang menjadi masalah, termasuk di dalamnya
mengemukakan identifikasi masalah, pemilihan masalah, isu atau tema sentral
atau fokus penelitian;
($ uraian dalam latar belakang dapat diakhiri dengan problem statement.

Pendekatan mainstream seyogyanya menggunakan logika deduktif dengan
pendekatan non mainstream dengan logika induktif.

b.

Perumusan masalah
Perumusan masalah memuat proses penyederhanaan masalah yang rumit dan
kompleks dirumuskan menjadi masalah yang dapat diteliti (researchable problems),
Di dalam menyampaikan perumusan masalah harus relevan dengan judul dan
perlakuan yang akan diteliti. Perumusan masalah tidak selalu berupa kalimat tanya.
Proses perumusan masalah dimulai dengan identifikasi masalah sehubungan
dengan topik yang diteliti. Untuk tesis, dalam proses identifikasi masalah diharapkan
memperbandingkan permasalahan sehubungan dengan topik yang diteliti dalam skala
lokal dan nasional. Dalam merumuskan nrasalah penelitian dengan memperhatikan:
(a) menyatakan dengan jelas, tegas, dan konkrit masalah yang akan diteliti;
(b) relevan dengan waktu;
(c) berhubungan dengan suatu persoalan teoritis atau praktis;
(d) berorientasi pada teori (teori merupakan body of knowledge);
(e) dinyatakan dalam kalimat tanya atau pemyataan yang mengandung masalah.

c,

Tujuan penelitian

Dalam tujuan penelitian harus menyebutkan secara soesifik tujuan yang ingin
dicapaidalam penelitian. Dalam beberapa hal, seharusnlna tujuan penelitian juga tersirat
didalam judul penelitian. Dengan logika seperti butir(b) diahs, jika perumusan masalah
dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, jumlah pertanyaan tidak selalu harus sama
dengan tujuan penelitian. Menjelaskan tujuan penelitian yang merujuk pada hasilyang
akan dicapai atau diperoleh. Karena tujuan penelitian adalah menjawab masalah
penelitian, maka hendaknya dalam mendeskripsikan fujuan penelitian, peneliti mengacu
pada masalah penelitian yang telah dirumuskan.

d.

Manfaat penelitian
Manfaat penelitian menyatakan kaitan antara hasil penelitian yang dirumuskan

dalam tujuan penelitian dengan masalah kesenjangan yang lebih luas atau dunia nyata
yang rumit dan kompleks. Pada prinsipnya menjelaskan manfaat praKis ilmiah. Manfaat
Penelitian mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai, dilihat dari:
1) Aspek teoretis (keilmuan) dengan menyebutkan kegunaan teoretis apa yang dapat
dicapai dari masalah yang diteliti, atau dengan katia lain menyatakan sumbangan

2)
B.

hasil penelitian terhadap pengembangan teori keilmuan.
Aspek praktis (guna laksana) dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat
dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian tersebut.

BAP il TTNJAUAN PUSTAKA/KERANGKA DASAR TEOR|T|K (/LATTVSTREAM)
DAN ANALISfS KRITIK TEORT (NON MATNSTREAM)
Perbedaan utama penempatan teori pada dua pendekatan iniadalah pada pendekatan mainsteam, teori digunakan sebagai a/af anallsa untuk mengeneralisasi konsep-

konsep dasar penelitian (proposisi, variabel, indicator, dsb) sehubungan dengan topik
yang ditefiti, sedangkan pada pendekatan non mainstream, leon pada dasamya
digunakan sebagai a/al dialogis untuk mengkonfirmasikannya dengan hasil-hasil temuan
penelitian topik yang diteliti.

Pada pendekitan mainstream, tinjauan pustaka ditempatkan sesudah sajian
perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, agar bahan-bahan kepustrakaan
y,ang disajikan dalam tinjauan pustaka secara terpadu dan terarah. Pada bab ini dikemukakan hasil telaah atau kajian teori atau unsur-unsur teori (konsep, proposisi, dsb.)
atau hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan dan fujuan pene'
litiannya secara sistematis dan analitik. Minya, bab ini tidaklah sekedar berisi kutipan
atau pencantuman teori-teori, konsep, proposisi dan paradigma, secara berjajar dan
runtutyang diambil dari pelbagai sumber (cutandpaste), tetapi merupakan hasil ramuan
dari proses persandingan, perbandingan antar teori, konsep, proposisi, paradigma
yang ada (mulaidariyang klasik sampaiyang mutakhir)yang kemudian peneliti menarik
benang merahnya untuk membahas permasalahan dalam topik penelitian yang telah
dilakukan.

Pada pendekatan non mainstream, analisis kritik teori biasanya ditempatkan
sesudah sajian pendahuluan. Pada pendekatan non mainstream teori digunakan sebagai alatdialogis antara peneliti dengan penulis atau peneliti sebelumnya sehubungan
dengan topik yang diperdebatkan. Bab ll ini fiudul bab ini bebas, sepenuhnya terganfung
pada kreativitas penulis unfuk memberi judul), akan memuat beberapa hal diantaranya:
Asumsi filosofis dari penelitian yang akan dilakukan.
Analisis dan kritik terhadap penelitian sebelumnya atau teori yang mendasari topik
penelitian yang akan dilakukan saat ini.
2. Diskripsi kritis tentang Teori" (dari disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda dengan
yang sedang diteliti saat ini) yang akan digunakan s€bagai alat analisis dalam
penelitian yang akan dilakukan (catatan: "Teori" ini dapat juga ditulis dalam Bab
tersendiri, misalnya di Bab untuk menjelaskan sircara lebih rinci). Diskripsi tentang
berbagai kelemahan yang mungkin ada atas penelitian sebelumnya atau teori ini
jika dipraktekkan pada masyarakat atau perusahaan atau keadaan di mana
penelitian ini akan dilakukan.
3. Berbagai alasan mengapa teori tersebut digunakan sebagai alat analisis.
Tesis dan disertasi baik pada aliran mainstream ataupun non-mainstream
seyogyanya tidak hanya bersifat deskriptif sebagaimana skripsi pada umumnya,
tesis paling iiciak harus bersifat analistis. Sumber pustaka uhmanya berasal dari
Jumal llmiah dan fexf book Sedangkan sumber lainnya adalah ketentuan-ketentuan
hukum, laporan-laporan, diktat kuliah, penuntun praktikum, bahan kuliah dapat
digunakan sebagai bahan kepustakaan (asalkan karya asli dari penulis yang
bersangkutan), koran, majalah, intemet dan sumber lainnya yang berhubungan
dengan tema yang diteliti. Oleh karena itu, sumber pustaka yang utama diatur
sebagaimana tabel 2.

L

.
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Tabel

c.

{

2

Sumber PGtaka dan Standar Minlmal Tosis

BAB rfr KERANGKA KONSEP PENELTTIAN (MATNSTREAM) OAN ANAL|S|S
LATAR SOSTAL PENELITTAN (NON-MATNSTREAM)
Dalam kerangka konsep penelitian (aliran mainstream), 'konsep' pada dasamya

adalah pengertian atau pemahaman tentang suatu fenomena yang merupakan elemen
dasar dari proses b€rfikir. Kerangka konsep penelitian meliputi: a) kerangka pikir, b)
hipotesis, dan c) definisi operasionaldan pengukuran peubah. Kerangka ini dapat merupakan ringkasan tinjauan pustaka yang mendukung dan atau menolak teori di sekitar
permasalahan penelitian. Juga diuraikan kesenjangan diantara hasil penelilian terda, hulu, sehingga perlu diteliti. Uraian keengka konsep atau kerangka pikir biasanya
mengarah ke hipotesis dan dapat disusun berupa narasi atau diagram alur.
Hipotesis adalah pemyataan atau dugaan atau jawaban sementara (berdasarkan
hasil penelitian atau teori sebelumnya) atas pertanyaan dalam masalah penelitian,
yang akan diuji dengan data empirik melalui penelitian ini.
Definisi operasional dan pengukuran peubah adalah penjelasan operasionalisasi
semua peubah yang dimasukkan dalam hipotesis.
Sedangkan analisis latar sosial penelitian (non-mainstream) merupakan upaya
untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi sosial terkait toma-tema dan/atau
tenomena-lenomena yang muncul dari hasil proses analisa sementara pada bab I
dan bab ll untuk kemudian nantinya dijadikan alat dialogis kelika membahas temuan
lapangan pada bab pembahasan (nama sub bab ini tidak baku).

D.

BAB IV METODE PENELITIAN

Metode penelitian biasanya dibedakan menjadi penelitian dengan metode kualitatif
dan kuantitatif. Walaupun sebenamya berkembang pendekatan penelitian yang
mengkombinasii<an antara metode kuantitratif dan kualitatif atau dikenaldengan pendekatan campuran. Pendekatan yang terakhir ini memang belum populer di Indonesia,
namun diskursusnya berkembang pesat dibahas dalam berbagai literatur dan jumal.
Metode campuran biasanya memandang metode hanya sebagai alat, sehingga yang
lebih ditekankan adalah kemanfaatan alat ketika ingin menggali data tertentu (bisa
kuantitatif dan kualitatif secara bergantian untuk saling mengua&an temuan data penelitian). Para penganut aliran yang membedakan dengan tegas antara kualitatif dan
kuantitatif biasanya menolak pendekatan campuran karena mendasarkan diri pada
kebiasaan tradisi keilmuan yang telah berlangsung lama (bersifat konservatif).
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Metode penelitian kuantitatif biasanya memuat sub-bab sebagai berikut: i) jenis
penelitian, ii) populasi dan sampel, iii) sumber data, iv) konsep variabel, indikator dan
item penelitian, v) lokasi penelitian, vi) metode pengumpulan data, dan vii) metode
analisa data.
Metode penelitian kualitatif biasanya memuat sub-bab sebagai berikut: i) jenis
penelitian, ii) informan, iii) sumber data, iv) fokus penelitian, v) lokasi penelitian, vi)
metode pengumpulan data, dan vii) metode analisa data.
Metode penelitian campuran merupakan kombinasi kedua metode di atas, dengan
penjelasan terperinci tentang penggunaan metode tersebut pada saat yang mana unfuk
mendapatkan jenis data yang seperti apa. Walaupun demikian urutan-urutan sub bab
pada bab metode penelitian tersebut bisa bervariasi, dengan altematif penambahan
beberapa sub bab lainnya.
Daiam metode penelitian inijuga dianjurkan untuk menjelaskan pendekatan desain
penelitian yang digunakan (penelitian histori, studi kasus, eksperimen dan sebagainya.
Pada sub bab ii) populasidan sampel untuk penelitian kuantitatif dijelaskan untuk
mengukur presisi dan tingkat keteruakilan ketika melakukan sampling, sedangkan
informan untuk penelitian kualitatif dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tertentu untuk menjamin tergalinya kualitas data yang ingin didapatkan.
'Metode pengambifan sampel yang digunakan, apakah Probability Sampling atau
Non Probability Sampling. Pada masing-masing metode tersebut perlu dispesifikasi
teknik pengambilan sampel yang dipilih, misalnya:
Untuk Probability Sampling: Simple Random Samp/lng (pengambilan sampel acak
sederhana), Stratified Random Sampling (pengambilan sampel acak berlapis),
Cluster RandomSampling (pengambilan sampel acak kluster). Penerapannya
besar sampel menurut teknik-teknik pengambilan sampel tersebut sebagai target
sampelyang selanjutnya tergantung pada tesponse rate" nya.
Untuk Non Probability Sampling: Purposive Sampling (pengambilan sampel
disengaja), Snowball Sampling (pengambilan sampel bola salju), dan sebagainya.

1.

.
2.

Metode (1) pada umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif, sedangkan
metode (2) lazimnya untuk penelitian kualitatif. Dalam tesis perlu dijelaskan alasan
mengapa teknik pengambilan sampel tersebut dipilih dalam pelaksanaan penelitian.
Sub bab iii) sumber data baik pada pendekatan kuantitatif dan kualitatif pada
umumnya menjelaskan dari mana sumber data dan jenis data yang akan diperoleh
(data primer atau data sekunder).
Selanjutnya sub bab iv) pada penelitian kuantitatif mengenai konsep variabel,
indikator dan item penelitian pada intinya menjelaskan secara terperinci alat yang
dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian, sedangkan pada penelitian kualitatif
disebut sebagai fokus penelitian yang merupakan upaya membatasi ruang lingkup
peneliiian, melalui upaya menspesifikasi fenomena dan/atau tema yang ingin digali
dalam penelitian ini.
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Pada sub bab v) lokasi penelitian baik pada penelitian kuantitatif dan kualitatif
lokasi
menjelaskan dimana lokasi penelitiannya dan alasan yang mendasari kenapa
lainnya'
tersebutdipilih dibandingkan dengan lokasi-lokasi
sub bab vi) metode pengumpulan data pada penelitian kuantitatif dan kualitatif
dapat menggunakan: daftar pertanyaan, wawancara' -observasi' dokumentasi' focus
g;up arcci;s,on'dan metode lainnya yang bermanfaat.. Dalam penelitian kualitatif
6irony" juga memasukkan instrumen penelitian atau alat yang berfungsi sebagai
pengumpul data.
FaUi akhimya sub bab vii) metode analisa data. Pada prinsipnya, analisis data
tergantung darijenis penelitian yang dipilih dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
Pada umumnya dapat dibedakan antara:
1. Analisis Kualitatif
2. AnalisisKuantitatif

'

juga banyak
Analisis deskriptif lazim digunakan dalam penelitian kualitatif namun
dipakai dalam peneiitian kuantitatif. Analisis diskiptif dapat berupa diskripsi dalam bentuk
ta'bel-tabel, diskripsi tentang fenomena sosial dan sebagainya. Analisis inferensial
cenderung digunakan dalam penelitian kuantitatif menurut metode analisis yang dipilih
untuk meiguji hipotesis, skala pengukurannya (nominal, ordinal, interval dan rasio).

E.

BAB V HASIL PENEUTIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian lazim disatukan dalam satu bab, yaitu Hasil dan Pembahasan,
tetapi ini bukan merupakan suatu keharusan. Hasil penelilian tidak harus dimuat dalam
satu bab saja, tetapi dapat dibagi menjadi beberapa bab sesuai dengan kebutuhan,
dengan demikian bentuk penyajian terdapat dua versi, yaitu:
-Hasil
Penelitian dan Pembahasan yang diuraikan dalam satu bab yang tidak
1.
dipisah, tetapi hasil dan pembahasan sebagai sub bab serta masing-masing sub
jucluldibagi dalam beberapa sub judul (Model 1). contohdapatdilihat pada Lampiran
i. p"mbahasan seringkali disajikan sub bab khusus, yaitu pembahasan
tz. oi

'

2.

umum."tt
Hasil Penetitian dan Pembahasan yang diuraikan dalam beberapa bab (Model2)'
contoh pada lampiran 18. Pemberian nama untuk masing-masing bab disesuaikan
dengan isi pokok bahasan.

Penyajian hasii penelitian atau pengamatan berupa teks, tabel, gambar dan grafik
seyogyanya ditampilkan seefisien mungkin, maksudnya memang perlu ditampilkan di
traiamin ini untuk menunjukkan langsung poin yang ingin disampaikan. Sedangkan
foto-foto dianjurkan untuk ditaruh di lampiran tesis, kecuali foto tersebut benar-benar
penting sebagai bahan untuk dianalisa (biasanya bidang antropologi dan sejarah). Hasil
penelitian atau pengamatan bisa memuat data utama, data penunjang dan pelengkap
yang diperlukan unfuk mempe*uat hasil penelitian atau pengamatan, apabila diperlukan
dapat menggunakan hasil ujistatistik. Narasididalam hasilpenelitian atau pengamatian
memuat ulasan makna apa yang terdapat di dalam tabel, gambar dan lain-lain. Hasil
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penelitian atau pengamatan dalam bentuk tabel atau gambar atau grafik bukan unfuk
dibahas tetapi dibunyikan maknanya saja.
Pembahasan adalah pemberian makna dan alasan mengapa data yang diperoleh
sedemikian rupa dan harus dikemukakan uraian bahasan baik dari peneliti yang
bersangkutan, yang dapat diperkuat, berlawanan atau sesuai dengan hasil penelitian
orang lain. Ulasan alasan tersebut dapat berupa penjelasan teoritis, baik secara kualitatif,
kuantitatif atau secara statistik. Pertimbangan yang perlu dilakukan oleh penilitidalam
penjelasan teori di bab pembahasan seyogyanya sinkron dengan teori yang telah
dibahas pada bab ll sebelumnya, sehingga sisi kekohesian tesis sebagai suatu
kesatuan bab tetap utuh.
Halyang penting dalam pembahasan adalah ulasan tentrang mengapa hal tersebut
ierjadi, bahkan bisa jadi temuannya benar-benar baru (belum pemah ditemukan). Di
dalam pembahasan seringkalijuga diulas mengapa suatu hipotesa ditolak atau diterima.
Suatu hal yang penting untuk diperhatikan di dalam memberikan ulasan adalah
komprehensifitas dan tidak keluar dari konteks yang dicanangkan di dalam tujuan
penelitian, sehingga alur bahasan terasa konsistensinya dengan judul.

F.

BABVI KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bagian akhir dari suatu tesis harus disajikan kesimpulan dan saran-saran.

Kesimpulan hendaknya disajikan terpisah dari saran.

a.

Kesimpulan

Kesimpulan merupakan: (a) pernyataan singkat dan akurat yang didasarkan pada
hasil pembahasan (b)jawaban terhadap permasalahan penelitian dan sedapat mungkin
harus berkorespondensi dengan tujuan penelitian.

b.

Saran

Saran merupakan pengalaman dan pertimbangan penulis yang dip€runtukkan bagi:
(a) peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melakukan penelitian lanjutan (b) kebijakan

praktis berupa perbaikan, teori, dan metode.
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BABVI
BAGIAN AKHIRTESIS
lain
Bagian akhir tesis adalah lampiran. Lampiran memuat data atau keterangan
yang birfungsl untuk m€lengkapi uraian yang disajikan .dalam bagian utama tesis'
gambal
Gm-piran Aaiat Oerupa: contoh perhitungan, kuesioner, uraian metode analisis,
tambahan
adalah
prinsipnya,
lampiran
foto,'peta, data penunjang, dan lain-lain. Pada
p"nj"h."n y"ng bermanflat, tetapi tidak dibahas langsung dalam teks utama karena
i<alau disajikan dalam teks akan mengganggu konteks bahasan'
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BABVII
CARA MENGUTIP PUSTAI(A DAN MENUUS DAFTAR PUSTAIG
Dalam bab ini, akan dikemukakan mengenai cara menulis daftar pustiaka, dan
cara menulis kutipan yang dicantumkan dalam teks.

A

CARAMENGUTIP PUSTAKA
Cara mengutip pustaka sangat diperlukan bagi mahasiswa penulis tesis, karena
referensi tersebut akan menjadi pendukung teori, konsep yang diajukan dalam karya
ilmiahnya. Dalam mengutip pustaka ada beberapa ketentuarr sebagai berikut:
1. Kutipan pustaka dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kutipan langsung dan tidak langsung.
2. Kutipan pustaka langsung harus ditulis lengkap sesuaidengan teks aslinya, tidak
boleh ditambah dengan pendapatnya sendiri. Kutipan ini harus diberi tanda awal
dan akhir di kalimat yang dikutip. Kutipan ini harus mencantumkan halaman yang
dikutip misalnya, (Stanton, 2007 h.126).
3. Kutipan pustaka tidak langsung merupakan "phasaprase" atau menggunakan
kalimat penulis sendiri namun harus tetap mengacu pada teks aslinya dan tidak
ditambah pendapatnya sendiri.
4. Cara mengutip dengan mencantumkan nama keluarga penulis disertai dengan
tahun penerbitan yang diletakkan didalam tanda kurung. Contoh: (Stanton,2007),
jika kutipan langsung ditambah halaman.
5. Pustaka yang ditulis oleh 3 (tiga) orang, maka nama penulis dicantumkan
semuanya, untuk penulisan selanjutnya nama penulis kedua dan ketiga tidak perlu
dicantumkan, digantidengan singkahn dkk atau ef a/. Contoh: Kotler, eta,(2006);
Ratu, dkk (2005) atau (Ratu dkk, 2005), jika kutipan langsung ditambah halaman.
6. Pustaka yang ditulis oleh 4 (empat) orang atau lebih, cara penulisannya nama

'

7.

penulis pertama ditambah kata dkk atau ef a/. Contoh: Basri, dkk (2004) atau Payne,
ef a/ (2006) atau (Payne el al 2006), jika kutipan langsung ditambah halaman.
Penulis sebaiknya mengutip dari pustaka aslinya yang ditulis oleh penulis pustaka

tersebut, dan tidak menoutio dari pustaka yang tercantum dalam tesis orang

8.

lain.
Penulis dapat mengutip hasil penelitian atau pendapat dari peneiiti yang tercantum
dalam pustaka penulis lainnya. Kulipan ini paling banyak dari 5 (lima) hasil penelitian
atau pendapat peneliti.

Contoh: Williamson (2004) dalam Achmad (2005) mengemukakan
Sistem Pemasaran .................... (Kotler, 2005 dalam Heru, 2006), jika kutipan
langsung ditambah halaman
Contoh cara mengutip pustaka sebagai berikut:
Suyono (2006) menjelaskan ........
Hasil penelitian Sulaiman (2005) diperoleh fakta bahwa
10. Kutipan yang lebih dari 5 (lima) baris diketik't (satu) spasi.

9.

pustaka lebih dari 1 (satu) pada tahun
1,1. seorang penulis/pengarang yang menulis

publikaii yang sama, maka setelah tahun publikasi diberi tanda a' b' c' dst'

Kotler (2005a) menjelaskan pemasaran adalah
12. Usahakan mencari sumber pustaka yang terbaru'

6ntoh:

"''"'

B.

CARA MENULIS DAFTAR PUSTAKA
judul Daftar Pustaka
Daftar pustaka disajikan pada halaman baru tesis, dengan
dikaik huruf kapital dan ailetakkan di sisisebelah kiri halaman. Daftar Pustaka disajikan
sebagai berikut:
diakhiri dengan titik (')'
1. Nama penulis/pengarang
'puUtitasi
diakhiri dLngan titik (.) Bagi penulis yang menulis lebih dari 1 (satu)
Z. fatrun
tulisan pada tahun yang sama, maka setelah tahun diberi huruf a, b, c, dst'
3. Judul buku diketik miring diakhiri dengan tanda koma(,) jumal,
tesis dikelik miring.
4. Judul artikel dijumal; tesis diketik tegak, sedangkan nama

Khususuntukjumaldisertaidengannomor,volume,tahundanhalamanyang

5.
6.

dikutiP.

Nama Penerbit.
Kota temPat Penerbitan.

pustaka yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka seharusnya sumber penulisan
vanq diacu oleh penulis, yang dikutip atau dicantumkan dalam teks. Variasi dalam
oenilisan karena ada perbedaan dalam sumber pustaka yang dipakai, yaitu: buku teks,
artikeljumal ilmiah, hasil penelitian berupa laporan hasil penelitian, tesis'

C.

DAFTARPUSTAKA
Daftar Pustaka yang dicantumkan dalam tesis sebaiknya yang dipakai dalam
penulisan karya ilmiah tersebut. Daflar Pustaka disusun sesuai dengan abjad nama
akhir penulis/pengarang. Cara penulisan nama diatur sebagai berikut:
1. Ji'ka lebih dari .i (satu) nama bagi orang Indonesia, maka nama terakhiryang ditulis.
Contoh: Achmad Farid, maka ditulis Farid, Achmad; Thomas Suwamo, maka ditulis
Suwamo, Thomas. Kalau ragu-ragu boleh ditulis lengkap'
2. Nama keluarga pada orang Barat ditulis sebagai berikut: Philip Kotler, ditulis Kotler,
Philip.
Nama cina yang terdiri dari 3 (tiga) kata yang terpisah, maka kata yang pertama
menunjukkan nama keluarga. Contoh: Gan Koen Han, maka ditulis Gan' K.H.
Nama yang terdiri 3 (tiga) dengan 2 (dua) kata memakai garis penghubung, maka
kedua kata yang dihubungkan adalah nama diri (bukan nama keluarga)' Contoh:
Hwa.wee Lee ditulis Lee, H.
5. Judul buku diketik miring dan setiap kata diawali huruf kapital.
6. Judul artikel di lumal diketik tegak dan huruf kapital,hanya diawaljudul.
7. Jarak antar Daftar Pustaka diketjk 2 (dua) spasi, sedangkan jarak diantara satu
Dafiar Pustaka diketik I (satu) spasi.
Baris kedua Daftar Pustaka diketik ke dalam dengan 7 ketukan/1.5 cm.

3.
4.

8.
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9.

Judul tesis diketik tegak dan diawali dengan huruf kapital.
10. Nama jumal diketik miring (Itafb), nomor volume diketik tebal, nomor jumal diketik
dalam kurung, nomor halaman diketik titik dua (:).
11. Halaman untuk buku teks tidak diketik, sedangkan untuk artikel dalam buku teks
diketik setelah nama editor (Ed.) atau 'editor" (eds) untuk Jumal.

Contoh Penulisan Daftar Pustaka dengan Berbagai Sumber Pustaka

1.

Buku Teks

Nama penulis, tahun penerbitan (dapat diberi a,b,c, dst kalau seorang penulis
menulis lebih dari satu buku teks dalam tahun yang sama), judul buku (diketik
miring), nomor edisi, nama penerbit, kotra tempat penerbit.
Gontoh:
Kotler, Philip. 2005a. Ma*eting Management. First Edition. Prentice Hall. New
Jersey.
Kotler, Philip. 2005b. Strategic Markeflng. First Edition. Prentice Hall. New Jersey.

2.

Jumal
Nama penulis, tahun penerbitan, judul tulisan (diketiktegak) dibed tanda kutip nama
majalah/jurnal, volume, nomor majalah/jurnal dan nomor halaman di mana tulisan
itu dimuat.

Contoh:
R.K. Zutshi and P.T. Gibbons. 1998. "The lnternationalization of Singapore
Govemment - Linked Companies:A. Contextual V stt,: Asia Pacific Joumal af
Management 15 (4): 219 - 2tt6
Prosiding (Kumpulan Reberapa M akalahlPaper)
Nama panuf is m akalahlpaper; tahun penerbitan, judul makalah, nama editror, judul
prosiding, nama penerbit, kota tempat penerbit dan nomor halaman dimana tulisan
dikutip
Gontoh:
Baird,lnga S.,and Howard Thomas. 1990." What ls risk Anyway? Using and
Measuring Risk in Strategic Management," in Risk, Strategy, and Management,
Edited by Richard A.Bettis and Howard Thomas. Greenwich, CTJAI Press
Ins. P.23-30.
4.

Abstrak
Nama penulis abstrak, tahun penerbitan, judul abstrak, nama tulisan untuk abstrak,
dan halaman.

Contoh:
Ohmiya, Y.,T.Hirano, M.Ohashi.1996. The Structural Origin of the Color Difierences
in the Bioluminescence of Firefly Lucfferace. Abstact FEBS Letters 381 (1):8386.
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Buku Teks Teijemahan

Nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, nama editor, tahun, edisi, penerbit,
nama penerjemah, tahun penerjemahan, judul terjemahan, edisi, penerbit, dan
kota penerbitan.
Gontoh:
Fukuoka, M. 199'f .Ihe One Traw Revolution. An lntoduction to Natural Farming,
L.Kom (editor), 1978. First Edition, Rodale Press. Inc. H.Soedanvono
(penerjemah). 1991. Revolusi Sebatang Jerami. Pengantar Menuju Peftanian
Alami. Edisi Pertama. Yavasan Obor Indonesia. Jakarta.

Abu
Kotler, Phifip. 2004. Manajemen Pemasaran. Terjemah oleh Hendra Teguh. Edisi
Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
6.

Surat Kabar dengan Halaman Terpisah
Nama penulis, tahun, judul, nama harian/surat kabar, tanggalterbit dan halaman.

Contoh:
PratiKo, W.A.2004. Pengelolaan Kelautan Berbasis Pengetahuan. Harian Umum
Republika, 18 Maret 2004.h.4.
7.

Buku Teks tanba Nama Penulis
Nama lembaga, tahun, judul, ko'ra, halaman

Contoh:
Universitas Brawijaya, 2007. Laporan Rektor Universitas Brawijaya pada Dies
Natalies ke 44 Universitas Brawijaya. Malang. h. 5-7.
Pustaka berupa Buletin di mana Nama Penulis adalah Instansi tidak ada Nomor
Halaman
Nama lembaga, tahun, judul, nama penerbit, kola penerbitan, nama negaftr.
Gontoh:
UNEe 1993. United Naticnal Environment Program: Environment Data Report,
1993-1994. Blackwell Publishers, Oxford, UK. n.p.

Pustaka yang Diperoleh dari lnternet selain Jurnal
Pengutipan pustaka dari intemet hanya diperkenankan apabila dari sumber yang
jelas yang disertai nama penulis/pengarang, majalah{urnal dan atau penerbit.
Penulisan pustaka seperti pada contoh berikut.
Apabila tidak tertera tahun, maka tanggal pengambilan harus dicantumkan nama
websfre dan tanggal akses. Contoh: (Hftpt/brandchannel.com), accessed on March
218.2004.
Contoh:
\Mtherspoon, AM. and R. Pearce. 1982. Nutient and Multispecies Criteria S'tandard
for the Chowah River, North Carolina. Report No. 187. www2.ncsu.edu/wni/
reports/report t 87.html. downloaded at May, 28, 2004.
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D.

KUTIPANYANG DISAJIKAN DAIAM CATATAN KAKI
Ada dua macam catatian kaki, yaitu: berdasarkan (1) isi dan (2) rujukan suatu
pustaka. Catatan kaki berdasarkan isi mengandung informasi penting yang menurut
penulis, tetapijika ditulis dalam teks isinya terlalu panjang atau mengganggu alur cerita
teks. Catatan kaki berdasarkan rujukan suatu pustaka, tetapi tidak memenuhi syarat
untuk dituliskan dalam daftar pustaka. Teks dan catatan kaki dipisahkan oleh garis dari
batas sisi kiri halaman.
Catatan kaki ditulis dalam bentuk paragrafyang diketik dengan jarak antar kalimat
satu spasi, dan jarak antar catatan kaki dua spasi. Catatan kaki harus diketik pada
halaman yang sama dengan teks di mana catatan kaki itu disitir. Gunakan lbid, bila
catatan kaki menunjuk catatan kaki yang sama dengan catatan kaki sebelumnya. Judul
buku diketik miring.

Contoh catatan kaki dari sumber buku teks:
3R.M. CakranlngEt, 'lndonesia dalam Seiatdr', Bumi Jaya, Malang, 1971, pp.,(}-50.
4lbid. o. 95.

cunakan op.c,1, bila cataian kaki yang disitr tslah diselingloleh catatan kakiyang lain,

Gontoh:
5PD. Pages, SEARCABulletin 2:102 (1971).
'7 E.B. Pantasdco, UP Coilege ofAgricultnre Montrly Bullelin, 36(8):3.
Pages, qp. af. p.4.
'Pantastico, op, ciL p. 364.
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BABVIII
CARA PENUUSAN TABEL GAMBA& I.,AMBANG, SATUAN,
SINGKATAIV DAN CETAK MIRING

A,

TABEL
Tabel harus dimuat dalam satu halaman dan tidak boleh dipisah dilanjutkan di
halaman berikutnya. Oleh karena itu tabel yang disajikan bersama dengan teks, jangan

terlalu kompleks. Dalam keadaan tertentu, huruf dapat diperkecil. Tabel yang disaiikan
harus tabel yang dibahas, bilamana tidak dibahas dalam teks tetapi pedu, cantumkan
di lampiran. Tabel dalam teks yang diserhi dengan nomor tabel, harus diketik dengan
huruf 't" kapital, seperti contoh berikut Tabel l. Judul tabel, teks dalam lajur kolom
harus mudah dimengerti langsung dari keberadaan tabel, tanpa harus melihat
keterangan lain dalam teks di luar tabel. Untuk itu jangan menggunakan kode atau
simbol dalam lajur kolom tabel yang berisijenis variabel atrau perlakuan yang dipakai
dalam penelitian. Tabel harus dapat dimengerti isinya dengan baik, tanpa perlu
membutuhkan bantuan keterangan tambahan lain di luar tabel. Bila terpaksa ada
singkatan yang tidak lazim, sajikan keterangan di bawah tabel'
Tabel yang dikutip dad pustaka, juga dicantumkan nama penulis dan tahun publikasi
dalam tanda kurung. Jarak antar baris dalam judul tabel diketik satu spasi dan tidak
diakhiri dengan titik. Contoh penulisan tabel dalam sepertl Lampiran 19.

B.

GAMBAR
Gambar meliputi grafik, diagram, monogram, foto, dan peta. Pembuatan grafik,
monogram disarankan menggunakan komputer, dengan memakai simbol yang jelas
maksudnya. lkuti cara membuat grafik dengan mencontoh grafik dalam jurnal ilmiah
terbaru. Diusahakan grafik yang ditampilkan sudah mampu menjelaskan data atau
informasi maksud dicantumkannya grafik tersebut, tanpa harus melihat dalam teks
lain. Gambar dalam teks harus diketik dengan hunrf "9" kapital, seperti contoh pada
Gambar 1 dalam Lampiran 20. Nomor urut dan judul gambar diketik dua spasi di
bawah gambar. Jarak antar baris dalam judul gambar diketik satu spasi.
Foto ditampilkan sedemikian rupa agar ielas maksudnya. Latar belakang foto
sebaiknya konhas dengan obyek foto. Sebelum obyek foto dipotret, letakkan penggaris
disamping obyek foto, bila diinginkan agar pembaca mudah memahami panjang dai
obyek foto, atau nyatakan skala dari obyek foto tersebut. Misalnya: skala 1 : 100 kali.
Letakkan koin uang logam Rp. 100,- atau penggaris di samping obyek foto sebelum
dipotret untuk memudahkan pembaca memahami diameter obyek foto.

C.

LAI'IBANG SATUAN, DAN SINGKATAN

Lambang untuk variabel penelitian dipakai untuk memudahkan penulisan vanabel
tersebut dalam rumus dan pemyataan aljabar lainnya. Penulisan lambang atau simbol
sebaiknya menggunakan simbol dalam fasilitas program perangkat lunak komputer,

seperti program Wordstar atau Micmsoff Word. Pilihlah lambang yang lazim digunakan
dalam disiplin ilmu yang dipelajari. Cara menulis rumus matematik diusahakan dalam
satu baris, bila ini tidak memungkinkan atur sedemikan rupa, agar rumus matematik
mudah dimengerti. Lambang diketik dengan hurufAbjad Latin danAbjad Yunani.
Satuan dan singkatan yang digunakan adalah satuan atau singkatan yang sudah
umum dipakai, terutama untuk singkatan yang dipakai dahm disiplin ilmu yang dipelajari.
Seperti contoh berikut PEMDA, RENSTM, dan yang lainnya.

D.

CETAK MIRING
Huruf yang dicetak miring unfuk menyatakan istilah asing, misalnya: et al.; lbid;
op. cit.; curing; starter; timming; dummy.
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TAMPIRAN-LAMPIRAN

Lamplran

I

Contoh Sampul Dopan Te3is
(Warna sampul hijau muda DB atau Linen, tulisan hitam)i

PEREI{CAI{AAI{ PEMBANGUMN DAERAH
K4ian terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan
Pembangunan di Distrfio Oe-Gusse

TESlS
Untuk Memenuhi Persyaratran

Memperoleh Gelar Magister

oleh
DOilINGOS ilAI{IQUN
NtM.0820311060

PROGRAIU MAGISTER ILMU ADIIIINISTRASI PUBLIK
KEKHUSTJSAN PERENCAI{AAil PETBANGUNAN DAERAH

FAKULTAS ILTIU ADIIIN ISTRASI
UN]VERSTTAS BRAWUAYA

ItAt_AilG
2010
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Lampiran

2

Contoh Penulisan Punggung Tesh

PARNSPASI PETIANGKT' KEPEI{NNGAII DAI.AI PROSES

z,

3

PERE CA

PEflBAI{GUMTI DAERIH

^AN
Kajian terhadap Panbipasl Masyarakat dalam Prosss Perencanaan
Pernbangunan di Disfilo Oecu$e

IESIS
Untuk Memenuhi Ps6yaraian
Memp€roleh Gelar Magister

thW
oleh
DOTIINGOS

IANIOUN

NlM.0820311060

PROGRA NAG|STER ILIU ADMII{ISTRASI PUBLIK
KEKHUSUSAT{ PEREI{CA AAN

PAffiANGUMN

FAKULTAS IL]IU ADTIINISTRASI

\

UNIVERSITAS BRA$JAYA

XALAI{G
2010

Sisakan lima cm untuk
label perpustakaan
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3

Contoh Halaman Judul Tes;s
(Kertas warna putih, tulisan hitam)

PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PROSES
PERENCANMN PETIBANGUNAN DAERAH
Kajian terhadap Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan di Distnto Oe-cusse

TESIS
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister

ffib%
R"?"w$.g
oleh
DOIIINGOS MANIQUN
NtM.0820311060

PROGRAM IIIAGISTER ILiTU ADMINISTRASI PUBLIK
KEKHUSUSAN PERENCANMN PEI'BANGUNAN DAERAH
FAKULTAS ILIIU ADilINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
trtAl_ANG
2010

.

Lampiran

4

Contoh Halaman Peng6ahan Tesls

TESIS

FAKTORfAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENINGKATAN KINER.'ABADAN PERENCANAAN

PEMMNGUMNDAERAH
(Studi Kasm pada Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara)

Oleh:

ASNANHEFNI
telah dipertahankaqdi depan penguji
pada tanggal 17 Juli 2002
dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisl Pembimbing,

Ketua

Anggota

Prof. Dr. YuliAndi Gani, MS

Drs. Heru Ribawanto, MS

Ketua Program Magister llmu Administrasi Publik

Drs.Andy Feffa Wijaya' MDA' Ph.D
Mengetahui'
Dekan Fakultas llmu Administrasi
Universitjas Brawuaya

Prof.Dr Sumartono, MS

g

Lampiran

5

Contoh Halaman ldentitas Tim Penguji Tesis

JUDULTESIS:

Nama Mahasiswa
NIM

Program Stirdi
Minat
KOMISIPEMBIMBING:
Ketua

AngWta
Anggota
Anggota
TIM DOSEN PENGUJI:
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen

Penguji 1
Penguji 2
Penguji 3
Penguji 4

Tanggal Ujian

SK Penguji
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Contoh Pernyataan Orlslnalltas Tesls

PERNYATAAN ORISINALTTAS TESIS
Saya menyatakan dengan sebenar+enamya bahwa sepanjang pengetahuan saya' didalam

Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah dialukan oleh orang lain untuk
memperoleh g€lar akademikdi suatu P€rguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat
yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, keotali yang secara tertulis dikutip dalam
naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan dafiar pustaka.
Apabila temyata didalam Naskah Tesis ini dapat dibuKikan terdapat unsur-unsurjiplakan,
saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gdar akademikyang saya petoleh (MAGISTER) dibatalkan,
serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun

2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang,

Mahasiswa

Materai Rp 6.000,r

ttd

Anita Jauhar
02215C0001

lMaterai asli hanya satu sala yang lain dapat dlcopy.
Naskah Tesis yang b€rmaleEl asli dlslmpan di Fakultas llmu Admlnlsbasi Universltas Brawiiaya.
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Contoh Halaman p€runtukan

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada
Ayahanda dan lbunda tercinta,
Kedua anak dan suamiku tersayang
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8

Contoh Riwayat HiduP

RIWAYATI{IDUP

Nur Azizah, semarang, 17 Agustus 1981 anak dari ayah Muhammad Maliki dan lbu siti
Hatijah, sD sampai sMAdi Kota Semarang, lulus sMATahun 1999, studiAdministrasi Publik
Fak;ftas llmu Administasi Universitss Brawnaya lulus Tahun 2002. Kemudian melanjutkan Program
Magisterdengan program studiyang sama dj Fakultas llmu.Administrasi universitas Brawijaya
pad-a Tahun iOO6. XemuAian langsung melanjulkan studi Program Doktor di Fakultas llmu
Administrasi universitas Brawijaya, lulus Tahun 2009. Pengalaman kerja sebagai Peneliti di
Lembaga llmu Pengetahun Indonesia (LlPt) sejakTahun 2006. Juara I Penelitian sosial Budaya
Tahun 2006.

Malang,

Penulis,

NurAzizah
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Contoh Ucapan Terimakasih

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besamya kepada:

Kepala Lembaga llmu pengetahuan Indonesia, .......................... dan

seterusnya.
Dekan Fakultas llmu Administrasi Universitas Brawijaya ...................... oan
seterusnya.
Ketua Program Magister llmuAdministrasi ....... program Magister Fakultas
llmu
Administrasi Universitas Brawijaya.

Bapak .................... selaku pembimbing utama, ............................ oan

s€terusnya.
Pemerintah ProvinsiJawa Timur....,,...................... dan seterusnya.
Rekan-rekan penulis dan warga desa pagersariyang telah banyak memberikan
.
bantuan ikut berperan dalam memperlancar penelitian dan penuli'san tesis
ini.
danterima kasih yang dalam penulis persembahkan kepada lbunda dan
.Sujud
Ayahanda tercinta, atas dorongan yang kua! kebijaksanaan dan do,a.
Ucapan terima kasih secara khusus penulis simpaikan kepada suami
tercinta
....-......dan seterusnya.

.
.

Malang,

Penulis,

NurAzizah
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Lamplran 10 Contoh Ringkasan

RINGKASAN

Dom-ingosl,taniquin-Jrograme".o""4"*UnJuoG*awiFy"Ura"g,
'Panblparl Pemanglar Keper ingan dalam Proses Pereflcanaan Pembangunan
DaeGh (lGllan tertadap Partislpasl_MasEql4jalsm Prcses PerencanaanPc-mbi4gu-nan di Di$rfio Oe-orsse l ahun 2007-2d10); Komisi Pembimbing: l(dua:
Pr.f, Dr. Bsmbang Supriyono, MS., Angsota Df. Saleh Soealdy, MA"
l.atEG b€hl€ng p€n€mdad-trd sdahh adanya perobatran paEdEm€ baru yeng
m€nggabuflgkan proses p€rencanaan pembangumn dad alas (pemedntsh) stau top

dorva dergen mempertimbengkan usulan dad bawah atEu tr{ton W ya|f/g
konu$an dts€brn+en dp€tofy dow@m€a+ Penerspan paredigma ndu_G|tmgpdIwrytuy developnen!-dapat dimaldEl seb€gal p€norapen prinsltrprilEip
kepemadr Ehan yang baiK (good giovemanc€, dalam admlnktrasi pembangunan.
Dalam perapeldlf kepelnorlr{aLen yAng bdk todapst -tba domaln-r4.m|. t8ng
biftqt ddam p.€!€a p€nerpanaan pembangmaG antare lain pemcrintafu.cr.eda,
dan mtsyerdkdt l(ons€kuenti loglsnya adalah pemerintah, swasta, dan mEsyarakst
merupakan pemangku k€p€ntingan yang b€raama-esma terlibqldalam perencanlan_

psmb€nlman-md.t darllda'ntllikasl-ma-salaF; meGncanakat\ meruknplementsslkan, dan mengevaluasi keglalan.

Penulisan Tesis dengan iudul 'Partisip€sl Pemangku Kepsntingan dalam
Proses Pecencanaa6 P€mbangunaft DaeraH merupakan sebuah stodt derElan
kajian khusue l,erhadap partisipasi masyarakat dalam proses p€renc€naan
pembarqnrnan di Oistrfto Oe-ausse. Rumusari masalah dalam penelitian lni:
Bggeloana-palislpasi masyarakat dalam proses peGncanasn p€mb€rxgunan-{'t

Drslrflo O6-€rt3se Tahun 2007-2010?; Sebe6pa b6sar derajat parlislpasi

masyaBkat dalam pmses p€rencanaan pembangunan?: FaKor-faktor apa aaja yang
mendukung padisipesi masyarakat d_?lam peses pgcncanaal BembgngunaLdi
DFtrfio Oecusse?. -Tur-uan penelitian ini: Untuk mengetahui gambaran teniang

parlislpasl masyarakat dalam proses perenqtman p€mbangunan di Oislrfto
Oe'qiss€ Tahun 2007-2010; Untuk:rnendeskripsikan dan menganalisis sebe-qpa
b6sar derajat parlislpasl ma-syarakaf dalamlro3es perencanaan pembangunan; Untuk mend6kipsikan dan menganalisls faklor-faKor yang mempengaruhi
partisipaSl masyarakat baik faKor p€ndukung maupun laldor p6nghambal
- Metod€ penelitian- yang|digrunaken- adalah - metods koalitalif d€qien
pendeketan deskiptif. Oengan teknk pengumpulan data dari wawancara, obsetYasi,
dan sludi dokurnen serta menggunakan analisa dala kualitalif model interaktif (Miles

dan-Hub€Eoa6J009).
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat delam
proses p€rencamnn pgmbangunan letiadi pada pros.es perencanaan publik maupun
dalam pfos€s p€rcncanaan E ebangqnan ko$uniqs.,Dalam Proses perencanaan
pr,rtifih postil masyaEkat merupakan p€mangku kepentingan yang umumrrya b€ntuk
partlsipasi masyarakat dapet bersifat langsung maupun lewat p€rwakilan. Dari segl
lcnlanya, maka partlsipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembanguns!-di
O€-cns-se t€Iadi se-cara fisil. dan nontislk. Sedangkan ssPek Pbrtlsipasi
masyarakat melputl identilikasl masalah, perencanaan, implementasi kegiatan, dan
cvaluasl kegiatran.
Darl -berbagai aspek-partisipasi masyarakat farfg'teriadi bllS dianalFa
berdasa*an teori Arnstein. maka posisl partisipasl masyarakat di Drbhlo Oe-drsse
baru b€rada pada pcisi'derajat tanda partislpasl' (tokenlsm).

bHili

-

.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sntara
lain: 1). FsKor-faKor yang mendukung; a). Adanya semangat dari masyarakat untuk

terlibat dalarn kegiatan ider ilikasi masalah; b). Terdapat ruang untuk partisipaiil'
ma3yarakat yary teriadi pada scaialisasi program, konsultasi publik seda telah
tatbentuknya l€mbaga desa (soooh c). Adanya perwakilan masyarakat yang duduk
dalam Assambleia L@a\ dl. Adanya rapat kordinasi pemangku kepentingan slrta

.

tedapat adanya ruang bela,ar bagi masyarakat.
2). Faldor-fal(or yang merghamba[ a). Terdapat t'tga hembatan utama:
Perqm1 hambatan struktural yang memhEt iklim dan lingkungan meniadi kurang'kondusff untr* l6rtadiny6 p€rtblp€sL Kedua, hambatan dari masyarakat sendirt
kursflt hlslatif, tidak teroqanlsk dan tidak memilikl kapasitas yang memadai.
KG{gtr. lu|arE terkuasainya metode dan leknik-{eknik par{sipasl. Sehln tetEa.
faKor p€nghabat utama, terdafJet luga taKor lCln seperti; b). Pendidlkan dan
pendap€lan maeyarakat.yang r€dah; c]. Kehampilan birolaat lokal dalam prGeg

koodlnasl antgra pemangku kepen'tingan dalam proses

perencanaan

pembangunen.

Kata Kunci: Pcmangtiu kepentingan, Partisipasl masyarakat, Proses perencanaan
p€mbangunan
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Lampiran 11 Contoh Summary

SUII'MARY

Domlngos Maniquln. Postgr-aduate Prograt, iinivereity

of

Brawqaya,

Malang, 'Stakehold€r Partldpation in tho Local 'tlevelopment Planning Pro*ss'
(A Rerderv on Community Ptr{cipation in th€ Ost €lopment Plannittg Pto-cel! at

Oo.c{rslc Elstrict'h 2007-20flr).-Supervls0n PdfaDr. Bambaq Suptiyono, MS.;
Co-supervlso.:'Or. Saleh Soealdy,

.

tl/{A.

Bac&gtoutd of the t€search ls {hat e now paradigm-k €merged combinlng tho goyefim€nt+ased development dannlng procB$s, or tofdown, strd th€ lorv€r
lovef advlce, or bofroriwp. ft is calbd as padiilpalory davelopnent. Thb new
pandbrn crn be teon through th€ implemontatiqn-.of ggod gove0rancq pindptea in thc devetoprndnl a&nlnistration. In the good govemance persp€c'tive, lhts€
domalns are Invohred In lhe development plannlng process, such as govemme '
prlv€ta. and communlty. Loglc consequence ls lhat govemmenl, privatE atd

iomm.rnfi. become € collegtiw stakeholdet -they ar€ lnvolvdd'ih the devildpmeht

plannlng processes, Inctudihg problom ideniification, planning, lmpl€meritation and
svaluation.
Thls thesls is a study of speclfiq review on community Participation in the

developmeni ptanning process

at

Oe-cuss€ oistrlcl. Some problems are

d6termlded: How is community Participation in the development Planoing proc€ss

at Olsttfct Oecrrsse ln 20O7-2O1O? How much ls community particiPation rate in
the dewlopmont planning - process? Wh.it fadors are supporting ' community
pailidpatlon in lhe development planning Process at Oetusse DFlricl? Some
objoctlrcs of reeearch are consider€d: to understand and to describs the

'

cqmmunity. participation in-the development ptanning process at Oeousee Dislricl
participation
in
rate
the
to
anelyze
community
ln 2OQ7-2O1O; to describe and
d€velopment plannlng process; and to describe and lo analyze the faclors affeding
communfty participation, either its supporiing or conslr?ioing factoF. . .
Mofhod of tho research is qualiiative with descriPtive approach. Data
colledion lechnhues Include interuiew, observation, and documentary study. Data

analFls toot is lnteractive model qualitative (Mlles and Hubermas, 2009).
. - Result of the research Indic€tes that public participetion in the developmeit
plannlng pcoce$ 6cerns obvlous ln the public planning process and community
d€velopmcnt planning process. In lhe public planning process, lhe community is a
stskohbld€r whhh is itr partigipation is dkedly given or lhrough repregenldiY€, In
typa, communlty particiPation in the devetoPment plannlng process at Oe'€1rss€

Distdc{ may oe physlc or non physic. Some aspocts o{ community parllclpation-arc
found, eucir as'probtem identification, lhe hnplementation- of actjvity,.and s€tivlt)'
Gvalualion.

Tho analysls over these aspec'ts with Amstein Theory show6 thsl.fie
partidpation posftlon o( the commsnity at oe-cusse Oistdct €maine ln the poeiBon
of 'porticipation token' (tokenism).
fdrttrer. some-fadors are affec{ing community Participation: (1) The
cupporting taclors are: (a) community enthusiasm to engage in the ptoblem

'

Udrimcation, (b) a room for comrnunity Padicipation in. the.lrrog.ram socialization
arid public cohsultatlon, as wbll a3 the establishment of iural agency' (c) a seat{or
the &mmunity representative in the Local Assembly, and (d) coordination meeting
for stakeholders and a public leaming space for community.

'

(2) The conslralning factor€ are: (a) three maln baniers. Etrs( struciursl
9amer I producrng a cthate and environmenl wlth less support tor parflclpation.
sr9ljtq ttr€ aammunity becomes a banier due to |ess Inltiald;tosi org;n-i:ad,
end flt lncepaclty. rhlrd, llt' todhlqus and method of particlpation ire noi
lcftnor.r|edged xrelL Besido lh€so thrEe, other feclors are influentiil, such as: (b)
low education bgckground and i4come,.end (c) row skflr.of rocai iurcaucraHn,the oeveropm€m ptannlng process, lh€refore causing: ,Trs4 less accommodatton of
?y{-:_
L9*"C S..g?a, bss participation of tocat etite; and Thtrd, Wo(
coorotneuon

, .

among stakeholders

t

!h9-devg!9pq,gn! planqing procsss .

X"n*rOr, iht*oiO"., Comunfry p"rticipation, Developmenl
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dan hidiyah-Mu penulis dapat menyajikan tulisan disertasi yang beriudul:
........... Didalam hrlisan ini, disaiikan pokokmeliPuti
pokok
bahasan
Yang

il ;;i#il;
;;;; ;i;ii-, ;"f i":1"1,fiT1"T1i"-i':1ff I
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il;il;;;;;;;
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T

'l Faktor P€rencanaan Pemblnaan Pogawai KqD:.x
P6rencanaan Pembttiaan Pegawei

No

Nilai

Keterangan

mean
(Ratarata)

Upava-la,ng dilakukan-leh pimpinan organisasi
agar pegawai negeri sebagai aparatur pemerintah
mamDu memberikan kontribusi yang optimal bagi 4.2
keberhasilan organisasi dalam mencapai tugas

Baik

pokoknya.

2

PemGETElatt melakukan perencanaan kegialan
pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan

Sedang
3.7

organisasi dengan sangat baik.

Eted-iEltanEiuruh unsur organisasi (pimpinan dan
staf pada masing-masing unit kerja dalam
perencanaan pend'idikan dan pelalihan telah

Sedang
5-Z

melibatkan) dengan partisipasi yang sangat tinggi.

transParansi perencanaan karir
pegawaa yang mernpertimbangkan aspek 2.7
kesejahteraan.

Tetepa6-"an
4

Sumber: data primer diolah
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P- -
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0,042

-0,691*

0,000

0,000

0,000

{,553-

-0,633*

-0,643*

0,0000

0,000
- --

!,00G

-0515-

-0,596*

-0,596*

0,000

0,000

0,000

0,748"

0,778"

0,803*

-

0p0G

_-0,66r

_

0,00(t

-0,454*

-0,489-

-0,493*

0,000

0,000

0,000

0,604"

0,714*

0,712-

0,000

Sumber : data primer diolah

-

-0,557*

0,000

Nilai P

T

0,66e

o,411

Niiai P

-0,501-

-0,0s2

-0,105

Korelasi

--

0po0

_

s,000

fabcl .1,{0. Angka Buta Huruf Tlrnor Lesta per Dtstrito
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Sumber: Dimodifikasi dari Rlyadi dan Bratakusumah (2004:ZOg)

Gambar 2.5 Skema Analisis Masalah

Sumb€r Milles dan Humberman (2009:20)

Gambar 3.1 Komponen-komponen Anallsls Data: Mod€l Interaktif
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